
UCHWAŁA NR XVI/124/2020 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

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

zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie na 2020 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/124/2020 

Rady Gminy Godziesze Wielkie 

z dnia 30 marca 2020 r. 

PROGRAM 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 r. 

WPROWADZENIE 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę” art. 1 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r poz. 122 z późn. zm.) 

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

gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów jest w Gminie Godziesze Wielkie najbardziej 

zauważalna, większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt. 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  zwierząt 

(Dz. U. z 2019r. poz. 122 z późn. zm.) 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko prowadzone przez Katarzynę Cichosz, Niedźwiedź 77, 

63-500 Ostrzeszów. 

3) gminie –należy przez to rozumieć Gminę Godziesze Wielkie 

4) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122 z późn. zm.) 

5) kotach wolno żyjących (dzikich) –należy przez to rozumieć koty nieudomowione, koty urodzone lub żyjące 

w warunkach niezależnych od ludzi, 

6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku 

7) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Godziesze Wielkie, posiadającą 

zwierzęta, o których mowa w niniejszym Programie. 

§ 2. 1.  Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Godziesze Wielkie przy pomocy stanowiska ds. 

Ochrony Przyrody, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.  

2. Realizatorami Programu są na poziomie Gminy Godziesze Wielkie – Wójt Gminy Godziesze Wielkie 

przy pomocy stanowiska ds. Ochrony Przyrody, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Godziesze 

Wielkie. 
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Rozdział 2. 
CEL PROGRAMU 

§ 3. Celem Programu jest realizacja zadań własnych Gminy wynikających z ustawy  

w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godziesze Wielkie oraz opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi.  

Rozdział 3. 
REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Godziesze Wielkie realizują:  

1) Schronisko - poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska 

przez Policję lub inne uprawnione podmioty, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy; 

2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla bezdomnych zwierząt 

gospodarskich; 

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

bezdomnymi; 

4) Wójt Gminy Godziesze Wielkie poprzez promowanie adopcji bezdomnych zwierząt. 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Wójt Gminy 

poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących. W każdej 

miejscowości rolę karmiciela pełni sołtys wsi lub osoba przez niego wyznaczona. 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Godziesze Wielkie realizuje Schronisko. 

§ 7. 1.  Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizuje Schronisko 

poprzez 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 koszt kastracji lub sterylizacji oraz pierwsze 

szczepienia przeciwko wściekliźnie pokrywa Gmina Godziesze Wielkie. 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez promocję 

adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, 

m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie oraz przez drukowane 

ulotki. 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Wójt Gminy Godziesze Wielkie poprzez zawarcie 

umowy z lekarzem weterynarii prowadzącym „Przychodnię dla Zwierząt” z siedzibą w Godzieszach Wielkich, 

ul. Polna 4, 62-872 Godziesze Małe. 

§ 10. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich  w  2020 r. w zależności od rodzaju zwierząt 

będą one umieszczane w gospodarstwie mającym siedzibę w Godzieszach Małych, przy ul. Zadowickiej 64, 

62-872 Godziesze Małe, przystosowanym do ich przetrzymywania na podstawie umowy. 
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§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt z terenu Gminy Godziesze Wielkie, realizuje Wójt Gminy poprzez zawarcie umowy 

z lekarzem weterynarii prowadzącym „Przychodnię dla Zwierząt” z siedzibą w Godzieszach Wielkich, ul. 

Polna 4, 62-872 Godziesze Małe. 

§ 12. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, realizowany jest przy pełnym poszanowaniu praw 

właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają. Gmina zapewnia do momentu 

wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy pokrycie w 100% kosztów zabiegów 

sterylizacji suk  utrzymywanych na terenie gminy Godziesze Wielkie. Właściciel chcący poddać posiadane 

zwierzę zabiegowi sterylizacji składa wniosek do Urzędu Gminy i po akceptacji zgłasza się do gabinetu 

weterynaryjnego wskazanego przez Gminę. Dofinansowanie otrzyma właściciel psa, który dopełnił obowiązku 

zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.   

Rozdział 5. 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

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

w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na rok 2020.  

2. Szczegółowy sposób wydatkowania środków finansowych: 

1) opieka nad wolno żyjącymi kotami, dokarmianie - 500,00 zł; 

2) sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt  - 3000, 00 zł; 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych, umowa z zakładem 

weterynaryjnym - 2500,00 zł; 

4) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez umieszczenie w schronisku- 35000,00 zł; 

5) usypianie ślepych miotów - 500,00 zł; 

6) dofinansowanie do sterylizacji suk posiadających właściciela – 4000,00 zł; 

6) pozostałe wydatki 4500,00 zł.
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Uzasadnienie

do uchwały nr XVI/124/2020

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 30 marca 2020 roku

Art. 11 a ust 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 122), zobowiązuje radę gminy do

określania, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Godziesze Wielkie na 2020 rok obejmuje swoim zakresem realizację wszystkich zadań, o których mowa

w ust. 2 tego artykułu:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

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.

Oraz dodatkowo:

9) Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt

lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

Projekt programu przekazany został do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kaliszu,

dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze Gminy Godziesze Wielkie tj.

Koła Łowieckiego nr 43 HUBERTUS, Koła Łowieckiego nr 34 SZARAK, Koła Łowieckiego nr

36 SOKÓŁ, Koła Łowieckiego nr 7 BAŻANT, Koło Łowieckie nr 4 WIELOWIEŚ, Koła Łowieckiego nr

47 ORĘŻ, oraz organizacji HELP ANIMALS w Kaliszu, którzy w ustawowym terminie nie wnieśli do

niego uwag. Projekt programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Godziesze

Wielkie.
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