
 

 

UCHWAŁA NR XL/297/18 

RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU 

z dnia 14 marca 2018 r. 

w sprawie  przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2018 roku" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 

poz. 1875) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1840)  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Goniądza.  

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Harasiuk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 marca 2018 r.

Poz. 1331



Załącznik do Uchwały Nr XL/297/18 

Rady Miejskiej w Goniądzu 

z dnia 14 marca 2018 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Goniądz w 2018 roku 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 1 

CELE I ZADANIA PROGRAMU 

§ 1. 1. Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy; 

2) ograniczenie populacji zwierząt domowych; 

3) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

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

2. Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt Program obejmuje realizację następujących 

zadań: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna  sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

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 2 

REALIZATORZY PROGRAMU 

§ 2. 1. Koordynatorem programu jest Burmistrz Goniądza. 

2. Realizację zadań w ramach programu prowadzą: 

1) Burmistrz  Goniądza za pośrednictwem inspektora d. s. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami; 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Krzeczkowo 63, 19-100 Mońki prowadzone przez Firmę GREEN 

HOUSE - Mateusz Oblacewicz. 

Rozdział 3 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują: 

1) Schronisko dla zwierząt na podstawie zawartej umowy poprzez zapewnienie wyłapanym 

i przetrzymywanym zwierzętom kompleksowej opieki weterynaryjnej, właściwego traktowania i karmienia; 

2) Burmistrz Goniądza poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt 

gospodarskich; 

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi; 
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§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: 

1) Burmistrz Goniądza poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących w miejscu bytowania, celem 

ich dokarmiania; 

b) zapewnienie opieki bezdomnym kotom, w szczególności zwierzętom chorym; 

c) zawieranie umów z lecznicami zwierząt w zakresie opieki udzielanej kotom bezdomnym wolno żyjącym 

z terenu gminy, 

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę na kotami wolno 

żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Goniądz realizuje: 

Schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie. 

§ 6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację albo kastrację zwierząt domowych 

realizują: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych 

do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, 

z uwagi na stan zdrowia lub wiek; 

2) Burmistrz Goniądza przez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów do wykonania zabiegów 

sterylizacji albo kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli. 

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt  prowadzi: 

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddania do 

adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania; 

2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 

§ 8. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów. 

§ 9. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2018 r. wskazuje się 

gospodarstwo w  miejscowości Goniądz ul. Demokratyczna 9. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt realizują: 

Burmistrz Goniądza na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii Moniką Chojnowską 

prowadzącą Gabinet Weterynaryjny w Mońkach ul. Białostocka 4. 

Rozdział 4 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 11. Burmistrz Goniądza w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

Gminy Goniądz (tj. jednostkami oświatowymi i ośrodkiem kultury) działania edukacyjne m.in. w zakresie 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji 

i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1331



Rozdział 5 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały w budżecie 

Gminy Goniądz na rok 2018. 

  

Jednostka realizująca Środki finansowe w zł Zadania jednostki 

Urząd Miejski w Goniądzu 

Plac 11 Listopada 38 

65000 zł 

całość zadania 

1. zapewnienie opieki i miejsca 

w schronisku bezdomnym 

zwierzętom z terenu Gminy 

Goniądz; 

2. sprawowanie opieki nad kotami 

wolno żyjącymi, w tym ich 

dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. obligatoryjna sterylizacja albo 

kastracja zwierząt w schronisku; 

5. usypianie ślepych miotów; 

6. zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 
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