
UCHWAŁA NR XLVIII/267/2018 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 8 lutego 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2018  

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 3, 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) 

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

 

 §1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina w brzmieniu określonym w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

 

 

 §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

 

 §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

                   Urszula Furmaniak 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 Załącznik do uchwały nr XLVIII/267/2018 

Rady Miejskiej w Golinie  z 8 lutego 2018 r. 
 
            

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Golina na rok 2018 

 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

 §1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności do psów  

i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na 

terenie gminy Golina. 

 

 §2. Ilekroć w programie jest mowa o : 

1. schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

zlokalizowane w Koninie przy ul. Gajowej 7a, administrowane przez Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami,  

2. zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały lub zostały porzucone przez człowieka, a nie 

ma możliwości ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd 

pozostawały; 

3. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie 

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, 

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzystwa; 

4. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie                

w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

5. programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina. 

 

Rozdział 2 

Wykonawcy programu 
 

 §3. Działania związane z realizacją programu prowadzi stanowisko ds. rolnictwa, 

statystyki rolnej, komunalizacji mienia gminnego i dróg gminnych Urzędu Miejskiego  

w Golinie przy pomocy: 

1. organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

2. podmiotu udzielającego pomocy bezdomnym zwierzętom; 

3. Policji;  

4. Straży Miejskiej. 

 

Rozdział 3 

Cele i zadania Programu 
 

 §4.1. Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Golina;  

2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

3) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

  2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 

 



1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku; 

2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie zwierząt bezdomnych; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                        

z udziałem zwierząt. 

 

Rozdział 4 

Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku 
 

 §5.1. Gmina Golina zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom przy pomocy  

i współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Koninie, przy ul. Gajowej 7a. 

2. Szczegółowy sposób postępowania z bezdomnymi zwierzętami określa regulamin 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 

 

Rozdział 5 

Opieka nad kotami wolnożyjącymi 
 

 §6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy Golina, w tym 

ich dokarmianie, realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy, opiekunom społecznym 

(karmicielom) oraz ograniczanie ich rozrodczości (usypianie ślepych miotów, sterylizacja na 

koszt gminy – umowa z lekarzem weterynarii). 

 

Rozdział 6 

Odławianie zwierząt bezdomnych 
 

 §7.1. Odławianie bezdomnych zwierząt  przebywających na terenie gminy Golina 

prowadzi się przy pomocy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koninie. 

2. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 

zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

3. Odłowione zwierzęta domowe przekazuje się pod opiekę TOZ, a zwierzęta gospodarskie 

pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w §11. 

4. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi           

w tym zakresie przepisami prawa. 

 

Rozdział 7 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt  
 

 §8.1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt 

realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji 

zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją 

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

2. W przypadku bezpośredniej adopcji bezdomnego zwierzęcia przez mieszkańców gminy, 

koszt kastracji lub sterylizacji pokrywa gmina Golina. 

 

 

 



Rozdział 8 

Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych 
 

 §9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje się poprzez 

promocje adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli, m. in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Golinie. 

 

Rozdział 9  

Usypianie ślepych miotów 
 

 §10.1. Ślepe mioty są usypiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Usypianie ślepych miotów jest dokonywane przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad 

Zwierzętami. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii współpracujący                   

z TOZ. 

3. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje się poprzez zlecenie zadania Przychodni 

Weterynaryjnej w Golinie, ul. Strażacka 2, 62-590 Golina - Lekarz weterynarii: Błażej 

Umerle. 

 

Rozdział 10 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca  

dla zwierząt gospodarskich 
 

 §11. W celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu 

gminy Golina w 2018 roku – wskazuje się  gospodarstwo rolne: Sługocinek 39, 62-590 

Golina, którego właścicielem jest Józef Samulczyk. 

 

Rozdział 11 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                 

z udziałem zwierząt 
 

 §12. Służby weterynaryjne Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Przychodnia 

Weterynaryjna w Golinie, ul. Strażacka 2, 62-590 Golina - Lekarz weterynarii: Błażej Umerle 

- zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych 

na terenie gminy Golina. 

 

Rozdział 12 

Finansowanie programu 
 

 §13. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są                    

w budżecie gminy Golina na rok 2018 w wysokości 60 500 zł ( słownie: sześćdziesiąt  tysięcy  

pięćset złotych) z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku dla 

zwierząt bezdomnych oraz sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, usypianie ślepych 

miotów, zakup karmy dla zwierząt bezdomnych, zapewnienie opieki weterynaryjnej                      

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.       

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych Gminy. 

W związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt            

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) nakłada na Gminę obowiązek stanowienia corocznie programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Golinie realizuje przepis ww. ustawy,                   

z intencją skierowania dostępnych środków w roku 2018 na walkę z bezdomnością zwierząt. 

Przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Golina na rok 

2018 został przesłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, zarządcom 

obwodów łowieckich, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt. 

 

 

 


