
 

 

        Załącznik nr 1 do  

        Zarządzenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski  

        Nr 5/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2015 r.” 

 

WPROWADZENIE 

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

w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala 

bezdomności psów i kotów jest w Gminie Aleksandrów Kujawski najbardziej zauważalna, 

większość działań określonych w Programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.  

Rozdział 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) Schronisku, należy przez to rozumieć Eko Schronisko dla Zwierząt Zielone Pole Ewa 

Czajkowska mieszczące się w Ostrowite 50, 87-400 Golub-Dobrzyń; 

2) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi                     

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w 2015 roku. 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przy pomocy 

Wydziału Planowania oraz Straży Gminnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) na poziomie Gminy Aleksandrów Kujawski – Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski przy 

pomocy Wydziału Planowania oraz Straży Gminnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie 

Kujawskim 

2) schronisko dla bezdomnych zwierząt. 

 

 

Rozdział 2 

CEL PROGRAMU 

3. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów 

Kujawski oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

 



 

 

Rozdział 3 

REALIZACJA ZADAŃ 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski 

realizują:  

1) Schronisko - poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych 

do schroniska przez Straż Gminną, która dysponuje specjalistycznym sprzętem, 

lub mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy; 

2) Wójt Gminy wskazuje gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich; 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:  

1) Wójt Gminy poprzez: 

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących; 

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji 

pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu; 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski realizują:  

1) Schronisko na podstawie zleceń w tym zakresie; 

2) Straż Gminna - odłowione zwierzęta przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Wójtem Gminy. 

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:  

1) 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) Wójt Gminy poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji. 

§ 8. 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) Wójt Gminy poprzez promowanie adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m. in. poprzez ogłoszenia na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim www.gmina-aleksandrowkujawski.pl; 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:  

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych 

miotów;

http://www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/
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2) Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski poprzez zawieranie zleceń z zakładami leczniczymi dla 

zwierząt. 

§ 10. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski zawiera porozumienie z gospodarstwem rolnym na 

terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.  

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                  

z udziałem zwierząt realizują:  

1) Wójt Gminy poprzez zawieranie zleceń z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie 

opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu 

Gminy Aleksandrów Kujawski. 

Rozdział 4 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 12. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne 

m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego 

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. 

Rozdział 5 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 13. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na 

realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt  

oraz zadań związanych z edukacją ekologiczną w sferze humanitarnego traktowania zwierząt. 

 

 

Lp. Cel wydatku 
Planowana kwota wydatku   

w Budżecie Gminy 

1. 
Schronisko w Ostrowitem 

(gotowość przyjęcia zwierząt) 
26.500,00 zł 

3. Zakup karmy dla kotów 200,00 zł 

4. 

Obsługa weterynaryjna, w tym: 

- opieka całodobowa 

- sterylizacja i kastracja 

- usypianie ślepych miotów 

 

7.700,00 zł 

5. 
Pasza dla odebranych zwierząt gospodarskich 

oraz koszty pielęgnacji zwierząt 
400,00 zł 

6. Edukacja  200,00 zł 

ogółem 35.000,00 zł 

 

§ 14. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 


