
UCHWAŁA NR XXXIX/431/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/334/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz. 1038) i art. 11a ust. 1, ust. 2, ust. 3a i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/334/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Gogolin na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku do uchwały dodaje się Rozdział 11 Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym 
poszanowaniu praw właścicieli zwierząt, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 12. W ramach 
zapobiegania bezdomności zwierząt przeprowadzona będzie akcja bezpłatnej sterylizacji lub kastracji psów 
i kotów przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt. Przeprowadzenie sterylizacji i kastracji psów 
oraz kotów będzie odbywać się w gabinecie weterynaryjnym po wcześniejszym złożeniu pisemnego 
oświadczenia o woli dokonania sterylizacji lub kastracji zwierzęcia przez właściela zwierzęcia. Z programu 
bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich może skorzystać właściciel zwierzęcia (psa i kota), 
który zamieszkuje na terenie gminy Gogolin. Ilość zabiegów będzie prowadzona do czasu wyczerpania 
środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel. Właściel może ubiegać się 
o przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji maksymalnie dwóch zwierząt. Ostateczną decyzję o zabiegu 
sterylizacji lub kastracji podejmie lekarz weterynarii. O akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów, mieszkańcy 
gminy Gogolin zostaną powiadomieni na stronie internetowej i w prasie lokalnej. 

2) w załączniku do uchwały w Rozdziale 10, § 10 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 10. Środki finansowe na 
realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Gogolin 
na 2021 rok w łącznej kwocie 84 400,00 zł, w tym: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy - 9 400,00 zł; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie - 1 000,00 zł; 

3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 
7 000,00 zł; 

4) usypianie ślepych miotów zwierząt, sterylizacja/kastracja zwierząt w lecznicach weterynaryjnych  
- 6 000,00 zł; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt - 10 000,00 zł; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt; 
sterylizacja/kastracja zwierząt przyjętych do schroniska; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
domowym - 36 000,00 zł; 

7) akcja sterylizacja (sterylizacja lub kastracja zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli 
zwierząt) - 15 000,00 zł." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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