
UCHWAŁA NR XVIII/122/2020
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Drawsko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 
713 t.j.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 
638 t.j.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Drawsko, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Załącznik do uchwały  

nr XVIII/122/2020 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 29.04.2020 
  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Drawsko.  
 

I. Postanowienia ogólne: 
 

Gmina Drawsko realizuje w ramach Programu następujące zadania: 

 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt; 

 

II. Zadania programu: 
 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
 

W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom opieki, Gmina Drawsko podjęła współpracę  

z Fundacją „Zawsze Razem” z siedzibą w Trzciance, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, której 

Gmina na podstawie zawartej umowy powierzyła pełnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z 

terenu Gminy Drawsko, poprzez zapewnienie im pomieszczeń w schronisku dla bezdomnych 

zwierząt, karmy, wody, opieki weterynaryjnej, a także utrzymanie tych zwierząt do momentu wydania 

(adopcji), śmierci lub uśpienia. Ponadto uzgodniono, że Fundacja „Zawsze Razem” będzie przesyłać 

specyfikację dotyczącą ilości umieszczonych bezdomnych zwierząt w schronisku, zakresu 

udzielonych usług w tym udzielonych adopcji. 

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Drawsko przebywają w schronisku dla bezdomnych zwierząt  

w zależności od ilości dostępnych miejsc w Choszcznie, Jędrzejewie i Margoninie. 
Koszty przyjęcia bezdomnych zwierząt do schroniska oraz koszty szczepień profilaktycznych i innych 

koniecznych zabiegów weterynaryjnych pokrywa Gmina Drawsko. 
 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 
 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy 

sołtysom (karmicielom kotów) z poszczególnych sołectw. 

 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt 
 

Na terenie Gminy Drawsko odławianie zwierząt bezdomnych będzie miało charakter stały w 

odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących zwierząt pozostawionych bez opieki, w 

szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zgłoszenia o zwierzętach 

przebywających na terenach Gminy Drawsko, co do których istnieje przypuszczenie  że mogą być 

bezdomne, przyjmować będzie Urząd Gminy Drawsko pod numerem telefonu 67 2569128, który 

podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt, natomiast poza 

godzinami pracy Urzędu Gminy w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz święta, zgłoszenia 
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będą przyjmowane pod numerem 694 354 478 (pracownik Urzędu Gminy). W przypadku nie ustalenia 

właściciela bądź opiekuna zwierzęcia Urząd Gminy podejmie dalsze działania zmierzające do odłowu 

zwierzęcia odbywającego się na warunkach określonych w umowie zawartej przez Gminę Drawsko z 

Fundacją „Zawsze Razem” z siedzibą w Trzciance posiadającą odpowiednie uprawnienia i 

możliwości, polegające na zastosowaniu w razie konieczności i potrzeby odpowiednio siatek, obroży, 

kagańców, klatek, pętli lub broni pneumatycznej do usypiania zwierząt, przewożenia i umieszczania 

zwierząt w schronisku, a także zapewnienia im w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej. 

Odłowione zwierzę zostanie sprawdzone czy zostało oznaczone microchipem, jeżeli nie to po upływie 

14 dni od dnia wyłapania zostanie trwale oznaczone microchipem i wpisane do ogólnopolskiej bazy 

zwierząt oznakowanych. 

Koszty odławiania zwierząt bezdomnych, ich przewożenia i umieszczania w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt oraz znakowania microchipem ponosi Gmina Drawsko. 

 

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 
 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt wykonuje się obligatoryjną sterylizację lub 

kastrację zwierząt przebywających w schroniskach. Sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych, z 

wyjątkiem zwierząt, których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu, dokonuje 

lekarz weterynarii na podstawie zawartej z Gminą Drawsko umowy z fundacją „Zawsze Razem”  

z siedzibą w Trzciance po upływie 14 dni od dnia wyłapania. 
 

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 
 

W ramach programu będą podejmowane przez Gminę Drawsko działania informacyjne w sposób 

zwyczajowo przyjęty (ogłoszenia na stronie internetowej gminy, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń) 

mające na celu przekazanie informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach oraz podjęcie innych 

przedsięwzięć, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji programu, a będą zmierzały do 

odnalezienia właścicieli bezdomnych zwierząt, bądź poszukiwania nowych właścicieli. Poszukiwanie 

właścicieli jest realizowane również przez schronisko w Jędrzejewie poprzez przekazywanie zwierząt 

przebywających w schronisku do adopcji a także poprzez prowadzenie galerii zwierząt 

przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska, a także przez wolontariuszy. 
Ponadto w ramach programu Gmina Drawsko będzie realizowała działania edukacyjno-informacyjne 

poprzez  
a) edukację w zakresie należytej opieki nad zwierzętami oraz ich humanitarnego traktowania w 

szczególności poprzez opracowywanie programów skierowanych do dzieci i młodzieży szkół, 

ich nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, którego podstawowym założeniem 

będzie uwrażliwienie uczestnikom programu na los i potrzeby zwierząt oraz propagowanie 

adopcji zwierząt domowych, 
b) propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów, 
c) propagowanie adopcji zwierząt domowych w szczególności we współpracy ze szkołami,  
d) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie 

zakupu zwierząt domowych w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł, 
e) umieszczanie zdjęć i informacji dotyczącej wyłapanych zwierząt na stronie 

www.gminadrawsko.pl oraz tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, 
f) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Drawsko do włączenia  

w treści programowe w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych  

z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych. 
 

6. Zasady adopcji zwierząt ze schroniska 
 

a) osoby zamieszkałe na terenie Gminy Drawsko, które zaadoptują ze schroniska bezdomne 

zwierzę z terenu Gminy Drawsko, otrzymają wsparcie z gminy poprzez zapewnienie 

bezpłatnej jednorazowej pomocy polegającej na wykonaniu podstawowych zabiegów 

weterynaryjnych oraz jednorazowego zakupu karmy z zastrzeżeniem, że jedna rodzina może 

adoptować maksymalnie 2 sztuki zwierząt w ramach niniejszego programu. Zwierzę 
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przeznaczone do adopcji będzie posiadało microchip oraz będzie po zabiegu sterylizacji lub 

kastracji, 

b) możliwość skorzystania z ww. pomocy nastąpi po podpisaniu z gminą stosownej umowy 

adopcyjnej, 

c) adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki, humanitarnego 

traktowania i właściwych warunków utrzymania, zapewnienia zwierzęciu opieki 

weterynaryjnej w razie choroby oraz profilaktycznych szczepień ochronnych i koniecznych 

zabiegów weterynaryjnych, a o jego zaginięciu  wraz z wyjaśnieniem okoliczności, należy 

powiadomić Gminę Drawsko,  

d) w przypadku padnięcia zwierzęcia należy niezwłocznie powiadomić Gminę Drawsko i fakt ten 

udokumentować stosownym zaświadczeniem wydanym przez lekarza weterynarii, 

e) pracownik Urzędu Gminy działający w imieniu Wójta dokonuje rejestracji zwierzęcia do 

adopcji i spisuje umowę o adopcję z osobą zainteresowaną adopcją, która staje się nowym 

właścicielem zwierzęcia, 

f) osoba, która zawarła umowę o adopcję psa, odbiera zwierzę ze schroniska z dokumentem 

potwierdzającym odbiór adoptowanego zwierzęcia, który dostarcza do Urzędu Gminy, w 

terminie 3 dni od czasu odebrania zwierzęcia do adopcji, 

g) Gmina Drawsko odmówi oddania zwierzęcia do adopcji jeżeli wnioskujący o adopcję, nie 

gwarantuje spełnienia warunków właściwego utrzymania zwierzęcia,  

h) Gmina Drawsko zastrzega sobie prawo do kontroli warunków w jakich przebywa zwierzę i w 

przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków utrzymywania, Gmina Drawsko ma 

prawo żądać zwrotu kosztów ww. pomocy oraz odebrać zwierzę. 

 

7. Usypianie ślepych miotów 
 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt wykonuje się zabiegi usypiania ślepych miotów 

zwierząt bezdomnych. Decyzję o każdorazowym uśpieniu ślepych miotów podejmuje lekarz 

weterynarii. Zabiegu uśpienia dokonuje lekarz weterynarii na podstawie zawartej z Gminą Drawsko 

umowy z Fundacją „Zawsze Razem” z siedzibą w Trzciance. Koszty zabiegów uśpienia tych miotów 

pokrywa Gmina Drawsko. 
 

8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 
 

Wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Drawsko adres: ul. Powstańców Wlkp. 

136 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Drawsko, z którym Wójt 

zawiera stosowną umowę. W przypadku znalezienia zwierzęcia oznakowanego, należy jak najszybciej 

ustalić jego dotychczasowego posiadacza i zwrócić zwierzę. W przypadku znalezienia zwierzęcia 

nieoznakowanego fakt taki powinien być zgłoszony do powiatowego lekarza weterynarii w celu 

podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu. 
 

9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt bezdomnych 
 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt bezdomnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Drawsko a lekarzem weterynarii z Fundacją „Zawsze Razem” z siedzibą w Trzciance. W przypadku 

zajścia takich zdarzeń koszty całodobowej opieki weterynaryjnej tych zwierząt pokrywa Gmina 

Drawsko. Zgłoszenie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych należy zgłosić do Urzędu 

Gminy pod numerem telefonu 67 2569128, w weekendy oraz święta, zgłoszenia będą przyjmowane 

pod numerem 694 354 478 (pracownik Urzędu Gminy). 
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III.  Na realizację programu Gmina przeznaczyła w roku 2020 środki finansowe w wysokości 

87 000 zł (Uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na 2020 rok) w tym, na: 

1) zakup karmy dla kotów wolno żyjących 1 500 zł, 

2) usypianie ślepych miotów 1 000 zł, 

3) na usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt, przewożenie i umieszczania ich w 

schronisku, utrzymania zwierząt w schronisku, oznakowanie microchipem, zabiegi 

kastracji i sterylizacji  oraz zapewnienie pomocy lekarsko-weterynaryjnej 80 000 zł, 
4) na usługi opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami, które ucierpiały w wyniku 

zdarzeń drogowych 4 100  zł, 
5) na usługę gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich 400 

zł. 
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