
PROJEKT

Uchwała Nr .....................................
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ...............................................

w  sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganiu 
bezdomności zwierząt”

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. Dz. 
U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt” na terenie Gminy Gołdap, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 19 czerwca 2009 r.  w 
sprawie przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt w Gminie Gołdap.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Wojciech Hołdyński

Załącznik
do uchwały nr .....................
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia ...............................

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

§ 1. Formy opieki nad bezdomnymi psami:
1) Gmina  Gołdap  zapewnia  50  miejsc  dla  bezdomnych  psów  w  schronisku  dla  zwierząt 

stanowiącym  własność  Józefa  Brzezińskiego  właściciela  firmy  Usługi  Sprzętowo-
Transportowe i Wywóz Nieczystości.

2) Prowadzącemu schronisko powierzono zadania:
- odławianie bezdomnych psów na zlecenie gminy każdorazowo po zwolnieniu się miejsca 
w schronisku,
- sterylizację albo kastrację psów w schronisku,
- poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku. 

§ 2. 1. Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt:
1) Gmina zapewnia, do wysokości posiadanych środków finansowych, mieszkańcom gminy 

Gołdap dofinansowanie  w wysokości  50% kosztów zabiegów sterylizacji  suk/kotek  lub 
kastracji psów/kotów.



2) Właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii, 
z którym gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu 
oraz  wypełnia  oświadczenie  zawierające  klauzulę  o  jawności  danych  osobowych,  którą 
lekarz  weterynarii  przekazuje  po  przeprowadzonym  zabiegu  wraz  z  fakturą  do  Urzędu 
Miejskiego w Gołdapi. 

3) Zabiegi  sterylizacji  lub  kastracji  dofinansowane  są  tylko  właścicielom  psów,  którzy 
dopełnili obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

4) Dofinansowanie  przysługuje  właścicielom  psów  i  kotów  w  ilości  maksymalnie  1  szt. 
rocznie.

5) Bezpłatne usypianie ślepych miotów szczeniąt i kociąt.

2. Gmina zapewnia, do wysokości posiadanych środków finansowych, kastrację  lub sterylizację 
psów pozostających pod opieką społecznych opiekunów poprzez ich zachęcanie do dostarczenia 
zwierzęcia do lecznicy weterynaryjnej  celem przeprowadzenia zabiegu sterylizacji  lub kastracji 
z wypuszczeniem w miejscu wcześniejszego odłowienia.

3. Gmina zapewnia, do wysokości posiadanych środków finansowych, bezpłatne oznakowanie psa 
poprzez wszczepienie mikroczipa i wprowadzenie danych zwierzęcia i właściciela do miejscowej 
bazy danych. Wprowadzenie danych zwierzęcia do krajowej bazy danych oraz wydanie paszportu 
wymaga dodatkowej opłaty, którą ponosi właściciel zwierzęcia.

4.  Wprowadza  się  działania  edukacyjne,  których  zadaniem  jest  podniesienie  poziomu  wiedzy 
mieszkańców gminy w zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących 
zwierzęta  domowe.  Edukacja  prowadzona  będzie  wśród  dzieci  i  młodzieży  uczęszczającej  do 
placówek oświatowych prowadzonych prze Gminę oraz wśród ich rodziców.

§ 3. Formy opieki i przeciwdziałanie rozrodowi wolno żyjących kotów:
1) Współpraca ze społecznymi  opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie dokarmiania 

oraz ograniczania ich rozrodczości.
2) Zmniejszenie  populacji  kotów  wolno  żyjących  poprzez  zachęcanie  opiekunów  do 

dostarczenia  zwierzęcia  do  lecznicy  weterynaryjnej  celem  przeprowadzenia  zabiegu 
sterylizacji lub kastracji  z wypuszczeniem w miejscu ich wcześniejszego odłowienia.

3) Bezpłatne usypianie ślepych miotów wolno żyjących kocic.

§ 4. Wskazuje się jako gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zabłąkanych zwierząt 
gospodarskich - gospodarstwo Pana Andrzeja Owczarka zam. Jabłońskie.

§  5.  Wskazuje  się  przychodnię  weterynaryjną  „ARA-VET”  s.c.  Janusz  Karpiński,  Małgorzata 
Waśkiewicz-Karpińska położoną w Gołdapi przy ul. Mickiewicza 9 jako przychodnię sprawującą 
całodobową  opiekę  weterynaryjną  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt 
domowych.  

§ 6. Koszty realizacji niniejszego programu w ramach posiadanych środków finansowych ponosi 
gmina. 

1) Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadań  zawartych 
w § 1 ust. 1 i 2 – 270.000 zł,

2) Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadań  zawartych 
w § 2 ust. 1 ust. 2, § 3, § 4, § 5 – 30.000 zł,

3) Wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadania  zawartego 
w § 2 ust. 3 – 50.000 zł.


