Projekt
z dnia 4 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GODÓW
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2020”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2019r. Dz. U.
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 122 z późn. zm.) po uzgodnieniu projektu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
Stowarzyszenie „PSYjaciele” oraz Zarządców Obwodów Łowieckich
Rada Gminy Godów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Godów w roku 2020" w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Godów
z dnia....................2020 r.
„Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Godów na rok 2020”
• zważywszy, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą,
• zważywszy, że człowiek winien jest zwierzętom poszanowanie, ochronę i opiekę,
• zważywszy, że zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań własnych gminy,
• przekonania, że działania na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt należy wesprzeć współpracą z organizacjami społecznymi, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt oraz Inspekcją Weterynaryjną i samorządem lekarsko –
weterynaryjnym,
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć mowa w uchwale o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U.
z 2019r., poz. 122 z późn. zm.).
2. właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Godów, posiadającą zwierzę
lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale.
3. opiekunie – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem lub
zwierzętami na terenie Gminy Godów.
4. opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad zwierzęciem lub
zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Godów.
5. bezdomnych zwierzętach – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy.
6. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 ustawy.
7. kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności.
8. schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju, ul. K.
C. Norwida 50.
9. przytulisko – należy przez to rozumieć miejsce tymczasowego przetrzymywania zwierząt do czasu
przewiezienia ich do schroniska.
10. referat – należy przez to rozumieć wyznaczoną przez wójta komórkę organizacyjną Urzędu Gminy
Godów, której zadaniem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
11. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Godów.
12. gabinet weterynaryjny – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny „INTERVET” Michał
Karasek, Gołkowice, ul. Celna 51.
13. gospodarstwo rolne – gospodarstwo rolne zlokalizowane na Podbuczu, ul. Wiejska 5 oraz
nieruchomości należące do hodowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Hodowców i Miłośników Koni
„MUSTANG” - Skrzyszów, ul. Wyzwolenia 12.
Rozdział 2.
Cel i zadania programu
§ 2. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
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1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
4) odławianie bezdomnych zwierząt,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
zwierząt,

udziałem

6) usypianie ślepych miotów,
7) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
8) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku,
9) edukacja mieszkańców Gminy Godów w zakresie opieki nad zwierzętami oraz ich
traktowania,

humanitarnego

10) opieka nad zwierzętami gospodarskimi.
§ 3. Realizacja działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzona będzie przy
wzajemnej współpracy:
1. organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we
z organami Inspekcji Weterynaryjnej,

współpracy

2. schroniska dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
3. placówek oświatowych poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i
mieszkańców,

edukacyjnych

4. Policji,
5. gabinetu weterynaryjnego,
6. gospodarstw rolnych zapewniających miejsca dla zwierząt gospodarskich.
Rozdział 3.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt
§ 4. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy polega na:
1) zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom poprzez poszukiwanie dla nich właścicieli lub umieszczanie
ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt na zgłoszenie mieszkańców gminy, Policji, sołtysów oraz
pracowników urzędu,
2) wskazaniu gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsca dla zwierząt gospodarskich,
3) współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami
bezdomnymi.
2. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych
w Programie.
3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie poprzez:
1)

zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących poprzez gabinet
weterynaryjny,

2)

realizację zadań publicznych organizacji pozarządowych obejmujących opiekę nad kotami
wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

3)

koty wolno żyjące, bytujące na terenach wiejskich są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego
nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich
dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach,
lecz wypuszczane na swobodę po wykonaniu kastracji/sterylizacji. Wypuszczanie na swobodę powinno
nastąpić w pobliżu miejsca dotychczasowego bytowania zwierzęcia. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty
nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, powinny być dokarmiane.
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4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania
do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania,
2) gmina promuje adopcję bezdomnych zwierząt wskazanych przez urząd m.in.:
a) poprzez bezpłatne umieszczenie informacji o wyłapanym bezdomnym zwierzęciu na stronie internetowej
urzędu, tablicy ogłoszeń lub w mediach społecznościowych.
3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych m in.:
a) umieszczanie na stronach internetowych stowarzyszenia ogłoszeń o adopcji.
5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy ma charakter stały i realizowany jest poprzez:
1) gabinet weterynaryjny, z którym gmina zawarła umowę na odławianie bezdomnych zwierząt, poprzez
pracowników lecznicy – wyłapane zwierzęta przewożone są na tymczasowe przytulisko a następnie
umieszczane są w schronisku bądź oddawane do adopcji,
2) referat – poprzez przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców o bezdomnych lub rannych zwierzętach oraz
koordynowanie przekazywania tych zwierząt do tymczasowego przytuliska lub zakładu leczniczego za
pośrednictwem pracowników gabinetu weterynaryjnego,
3) gospodarstwo rolne – zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstw, o którym mowa w § 6.
6. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje,
lekarz weterynarii Michał Karasek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „INTERVET” Michał
Karasek z siedzibą w Gołkowicach, przy ul. Celnej 51, zgodnie z warunkami zawartymi w stosownej umowie.
7. Działania zmierzające do identyfikacji zwierząt domowych na terenie gminy:
1) prowadzenie akcji: „Bądź odpowiedzialnym właścicielem załóż swojemu psu lisetkę”,
2) darmowe chipowanie psów należących do mieszkańców gminy,
3) darmowe chipowanie, sterylizacja lub kastracja psów i kotów przeznaczonych do adopcji.
8. Usypianie ślepych miotów:
1) usypianie ślepych miotów, może nastąpić wyłącznie w gabinecie weterynaryjnym "INTERVET" Michał
Karasek z siedzibą w Gołkowicach przy ul. Celnej 51,
2) ślepe mioty będą przynoszone do gabinetu weterynaryjnego „INTERVET” Michał Karasek przez
mieszkańców gminy,
3) zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić
mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg usypiania powinien być wykonywany w gabinecie
zabiegowym przez uprawnionego lekarza weterynarii zatrudnionego w gabinecie weterynaryjnym
„INTERVET” Michał Karasek, w sposób humanitarny, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa,
4) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone i oddane podmiotom, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 4.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, realizuje:
1) schronisko na postawie warunków określonych w umowie z gabinetem weterynaryjnym, z wyjątkiem
zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia,
2) gabinet weterynaryjny, z którym gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów sterylizacji
i kastracji bezdomnych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do
wykonywania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia,
3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji
zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu gminy.
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Rozdział 5.
Wskazanie gospodarstw rolniczych
§ 6. 1. Gmina w ramach Programu zapewnia schronienie dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy
w gospodarstwach wskazanych w ustępie 3 niniejszego paragrafu.
2. Zapewnienie tymczasowego schronienia dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie poprzez
podpisane umowy z właścicielami wyznaczonych gospodarstw.
3. Na tymczasowe schronienie dla zwierząt gospodarskich wyznaczono:
1) nieruchomości należące do hodowców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Hodowców i Miłośników Koni
„MUSTANG” - 44-348 Skrzyszów, ul. Wyzwolenia 12,
2) gospodarstwo rolne – 44-348 Podbucze, ul. Wiejska 5.
Rozdział 6.
Edukacja mieszkańców
§ 7. Gmina w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz lekarzem
weterynarii działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich
humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt domowych. Działania
edukacyjne będą również polegać na uświadamianiu właścicielom zwierząt domowych jakie zagrożenia może
powodować wypuszczanie bez nadzoru psów i kotów. Akcje edukacyjne prowadzone będą głównie w szkołach
naszego regionu. Ponadto gmina umieszcza w lokalnej gazecie oraz na stronie internetowej artykuły
o humanitarnym traktowaniu zwierząt i akcjach adopcyjnych. Działania te nie wymagają nakładów pieniężnych
a są bardzo skutecznym narzędziem przekazywania wszelkich informacji o zwierzętach.
Rozdział 7.
Finansowanie programu
§ 8. 1. Środki gminy w wysokości 57.960,47 zł na realizację zadań wynikających z Programu
zabezpieczone są w budżecie gminy.
2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań:
1) na działania określone w § 2 pkt. 2 ppkt. 1 – 15.000,00 zł.
2) na działania określone w § 2 pkt. 2 ppkt. 2 – 1.000,00 zł.
3) na działania określone w § 2 pkt. 2 ppkt. 3 – umieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych nie wymaga
nakładów pieniężnych.
4) na działania określone w § 2 pkt. 2 ppkt. 4 – 11.960,47 zł.
5) na działania określone w § 2 pkt. 2 ppkt. 5,6,7 – 25.000,00 zł.
6) na działania określone w § 2 pkt. 2 ppkt. 8 – 2.000,00 zł
7) na działania określone w § 2 pkt. 2 ppkt. 9 – prelekcje w szkołach i artykuły w lokalnej gazecie i stronie
internetowej urzędu nie wymagają nakładów pieniężnych.
8) na działania określone w § 2 pkt. 2 ppkt. 10 – 3.000,00 zł.
§ 9. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez:
1. Świadczenie usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).
2. Ilość wykonywanych zabiegów sterylizacji, kastracji i chipowania będzie limitowana wielkością
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
3. Gmina współpracuje z fundacjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt w zakresie możliwości współfinansowania niektórych działań związanych z walką
z bezdomnością zwierząt szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej i opieki nad wolno żyjącymi kotami
w tym ich dokarmianiu.
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UZASADNIENIE
w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Godów w 2020 roku.
W związku art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U.z 2019r. poz.
122) Rada Gminy Godów w drodze uchwały, corocznie uchwala, program opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia
opieki bezdomnym zwierzetom przez gmine, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
W zwizku z powyższym, po zaopiniowaniu projektu uchwały przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w wodzisławiu Śląskim i po zasięgnięciu opinii Koła Łowieckiego "ODRA" i Koła
Łowieckiego "RÓG" Katowice oraz stowarzyszenia "PSYjaciele" przygotowany został: Program opieki nad
bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy godów w 2020 roku",
który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Osoba
merytorycznie
odpowiedzialna
za przygotowanie
aktu

Radca Prawny

Skarbnik Gminy

Zastępca Wójta

Sekretarz Gminy

data i podpis

data i podpis

data i podpis

data i podpis

data i podpis
Akceptacja
Kierownika
Referatu

data i podpis
Wpłynęło
do biura rady

Skierowano da zaopiniowania na
posiedzenia Komisji
□ Edukacji, Kultury i Zdrowia
□ Mienia Komunalnego, Ochrony
Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

data i podpis

□ Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu
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