
 

 

UCHWAŁA NR XIX/170/2020  

RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Skoki, na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 

roku, poz. 713), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 roku, 

poz. 638) uchwala się co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Skoki na rok 2020, w brzmieniu określonym w Załączniku do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Gminy Skoki 

(-) Zbigniew Kujawa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lipca 2020 r.

Poz. 5427



Załącznik do uchwały Nr XIX/170/2020 

Rady Miejskiej Gminy Skoki 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SKOKI, NA ROK 2020 

§ 1. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki oraz zapewnienie 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania programu to: 

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Skoki miejsca w schroniskach dla zwierząt, 

b) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

c) odławianie bezdomnych zwierząt, 

d) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

f) dokonywanie usypiania ślepych miotów, 

g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 2. Dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy zapewnia się miejsce w schronisku w Rybowie, 

prowadzonym przez firmę FHU ZIBI Schronisko CYWIL, mającą swą siedzibę w miejscowości Rybowo 51, 

62-130 Gołańcz. 

§ 3. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane jest przez 

Gminę Skoki przy współpracy z wolontariuszami (karmicielami) poprzez: 

a) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

b) zakup i wydawanie karmy pełnoletnim karmicielom sprawującym opiekę nad wolno żyjącymi kotami 

z terenu Gminy, 

c) prowadzenie sterylizacji wolno żyjących kotów. 

2. Ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące odbywa się na podstawie obserwacji 

i zgłoszeń kierowanych do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu przez np. mieszkańców, wolontariuszy. 

3. Zakup i wydawanie karmy następuje przez Gminę, po zgłoszeniu zapotrzebowania przez karmicieli, 

z wyszczególnieniem ilości i rodzaju karmy. 

4. Karmiciel winien zarejestrować się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, wypełniając wniosek. 

5. Po zweryfikowaniu miejsca przebywania kotów Karmiciel zostaje zarejestrowany i zostaje osobą 

uprawnioną do odbierania karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących. 

6. Karmienie kotów odbywa się o stałej porze, w miejscach do tego wskazanych, zgodnie z wnioskiem 

Karmiciela. 

7. Karmiciel zobowiązany jest do dbania o porządek w miejscu dokarmiania, usuwania starej karmy oraz 

zapewnienia dostępu do wody. 

8. Zabiegi sterylizacji wolno żyjących kotów wykonywane będą na terenie lecznicy weterynaryjnej, 

wskazanej przez Gminę, w miarę zgłaszanych potrzeb. 

§ 4. 1. Odłowione zwierzęta, przewiezione do schroniska, podlegają następującym czynnościom 

i zabiegom: 

a) ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną, 

b) pomocy lekarsko-weterynaryjnej, w razie konieczności, 

c) obligatoryjnemu przeprowadzeniu zabiegów sterylizacji albo kastracji, 
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d) poddaniu kwarantannie, 

e) szczepieniu przeciw wściekliźnie, 

f) usypianiu zwierząt agresywnych oraz chorych, których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z ich 

cierpieniem. 

§ 5. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

a) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do 

adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

b) Gmina Skoki poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo 

przyjęty – m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach oraz w lokalnej prasie. 

2. Burmistrz za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska, organizacji społecznych, stowarzyszeń, 

fundacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt prowadzi działania o charakterze 

edukacyjno – informacyjnym, które obejmują: edukację w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania, propagowanie sterylizacji albo kastracji psów i kotów, 

propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych, informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami 

domowymi na targowiskach, targach, giełdach oraz propagowanie zakupu zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł. Narzędziem edukacyjnym są: informacje umieszczone na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach oraz w lokalnej prasie. 

§ 6. Na podstawie zawartego porozumienia wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości 

Potrzanowo, ul. Stare Potrzanowo 10, będące własnością Grzegorza Janecko, w celu zapewnienia miejsca dla 

bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu gminy. 

§ 7. Na podstawie zawartej umowy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych powierza się lek. wet. Marcinowi Szymasiowi, 

prowadzącemu gabinet weterynaryjny z siedzibą w Skokach, pl. Powstańców Wielkopolskich 4, NIP 

9720958279, REGON 301921690. 

§ 8. Realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. c, d, e, f Gmina Skoki powierza FHU ZIBI 

Schronisko CYWIL, mającą swą siedzibę w miejscowości Rybowo 51, 62-130 Gołańcz. 

§ 9. 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są 

w budżecie gminy na rok 2020: 

1) wydatki związane z zapewnieniem opieki zwierzętom domowym, sprawowanie opieki nad kotami wolno 

żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

i działania informacyjno – edukacyjne w wysokości 7.000zł, 

2) wydatki związane z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku, odławianie 

bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, ich transport oraz czynności wskazane w § 4 w wysokości 50.000zł, 

3) wydatki na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji albo kastracji oraz usypiania ślepych miotów, 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie 

w wysokości 15.000zł. 

2. Wysokość środków oraz ich wydatkowanie może ulec zmianie w zależności od potrzeb. 
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