
 
  
  

                       
                              Będzino dn. 16 lutego 2018 r. 
 

OA-R .0002.1.2.2018.EJ. 
 
 
 

Z A W I A D O M I E N I E 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) 
 zwołuję XXXIX sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  26 lutego 2018 r.,  
o godz. 10.00.   Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
   2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 
   3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.  
   4. Wolna trybuna. 
   5. Interpelacje radnych. 
   6. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
   7. Sprawozdanie Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   
       Alkoholowych z działalności w 2017 roku. 
   8. Podjęcie uchwał: 
     1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018; 
     2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata  2018 –   
         2025; 
     3) w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022; 
     4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy   
         dzierżawy; 
     5) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   
         bezdomności zwierząt na terenie gminy  Będzino na 2018 rok”; 
     6) w sprawie przyjęcia  „Gminnego Programu Działań  na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata   
         2018 – 2023”. 
   9. Odpowiedzi na interpelacje. 
 10. Wolne wnioski i zapytania. 
 11. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 
 12. Zamknięcie obrad. 
      
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego 
od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

 
          
 

 
 



          projekt nr 3 
UCHWAŁA NR ………. 

RADY GMINY W BĘDZINIE  

z dnia … lutego 2018 r. 

 

w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się po wprowadzeniu zmian treść Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 

2022 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.   

§ 2. 

Uchyla się Uchwałę nr XXXIII/274/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: 

uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała  Nr ………….    pr.nr 4 
Rady Gminy w  Będzinie 

z dnia  ………….. r. 
 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą 

kolejnej  umowy dzierżawy. 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016.446 t. j. ze zm. )  
   
Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 
 
     

§1. 
 
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas 
oznaczony do trzech lat , z dotychczasowym dzierżawcą . 
 

§2. 
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę do trzech lat 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
  

§3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 
 

§4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji  Publicznej Gminy Będzino oraz wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy  Będzino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr…………. 
Rady Gminy w Będzinie 
 z dnia ……………..r. 
. 
 
 
 

WYKAZ NR 1/02/2018 
NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY DO 3 LAT 
  

Lp. 
Oznaczenie  
Nieruchomości 
(nr)  

Pow. w ha 
Miejsce  
położenia - 
obręb 

NR KW Opis nieruchomości 
1.Przeznacz. w 
planie zag. przest 
2.Sposób 
zagospodarowania 

Forma  
Opłaty w zł 
(opłaty  nie  
podlegają 

aktualizacji 

Termin 
wznoszenia 

opłat 

 
  

 
 
 

 
1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Część działki  
nr 34/12 
 

 
 
 
 
 
 
0,1430 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pleśna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
46937/5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
grunt rolny (1 dzierżawca)  
 (T. Krawiecka)  
 
 
 
 

 
 
 
 
1.Teren zabudowy 
usług turystycznych 
2. Cele rolne 
 
 
 
 

dzierżawa    
 
 
 
            

   

 

    

 

 

0,15zł/m² 

       

       

 

  

   

 

   

 
           

 
Pierwsza 
opłata 

płatna w 
terminie 30 
dni od daty 
podpisania 
umowy, 
następne  

opłaty 
rocznie 
płatne   

jednorazowo 
w terminie  

do 
31 marca 
każdego 

roku 

 
 

 
 



 
           projekt nr 5 

 
 
                                                                                                                             

Uchwała Nr /  /18 
Rady  Gminy w Będzinie 

z dnia ………………. 2018 r. 
 
 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino  na   2018 rok 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz  art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 
§ 1. 
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Będzino na rok  2018 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 
§ 3. 
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……../……../18 
Rady Gminy w Będzinie z dnia ……….. 2018 r. 

 
 
 
 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na  
terenie Gminy Będzino na rok 2018. 

 
 

 
 

GMINA BĘDZINO 
POWIAT KOSZALIŃSKI 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 
BĘDZINO 2018 

 
 

Spis treści 
1. Wprowadzenie - pojęcia.  

2. Cele programu. 

3. Zakres podmiotowy. 

4. Zadania w ramach programu. 

5. Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

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

7. Odławianie bezdomnych zwierząt. 

8. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt.  

9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

10. Usypianie ślepych miotów. 

11. Wskazanie indywidualnego gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla  

    zwierząt gospodarskich, w przypadku niemożności przyjęcia zwierzęcia przez schronisko    



    dla zwierząt. 

12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

     z udziałem zwierząt. 

13. Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. 

14.  Wykonawcy programu. 

15. Plan wydatkowania środków. 

16. Akceptacja i uchwalenie programu. 

 
 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

W GMINIE BĘDZINO NA ROK 2018 

„ 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 roku o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1840). 

 

.§ 1. 

Wprowadzenie 

1.    Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Będzino uchwały w sprawie „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Będzino w  2018 r.”, zwanego dalej Programem jest  art.11 a,  który 

zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy. Oparta na Ustawie 

o ochronie zwierząt z dna 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1840). Program ma 

zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.  Większość działań określonych w 

Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa na 

terenie  Gminy Będzino. 



2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2018 w 

ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek.  

3. W programie określono dziesięć zadań, których wybór został podyktowany zapisami  

art. 11a ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz.  1840) oraz wnioskami wynikającymi z działań 

podejmowanych do tej pory w zakresie dotyczącym bezdomnych zwierząt na terenie Gminy. 

4.   Za czyny zabronione wobec zwierząt,  które uznaje się za znęcanie możemy uznać: 

 używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt 

młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować 

ból, 

 wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, 

które zagrażają jego zdrowiu lub życiu,  

 utrzymanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza 

minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. 

Kontrolę nad wymienionymi w punkcie 4.  czynami sprawować będą pracownicy Gminy Będzino w  

konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 

 

Pojęcia użyte w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino. 

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

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840); 

 gminie- należy przez to rozumieć Gminę Będzino; 

 programie – należy przez to rozumieć Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2018 roku; 

 zwierzęta bezdomne – zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 

którą opieką trwale dotąd pozostawały (art.4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt); 

 zwierzęta domowe – zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub 

innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka o charakterze jego towarzysza 

( art.4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt); 

 schronisko dla zwierząt – miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

spełniające warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt. Prowadzenie schronisk 

jest dozwolone po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii, w drodze decyzji, 

spełniania wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności; 



 zwierzęta gospodarskie – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o 

organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

 właściwe warunki bytowania – zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z 

potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku; 

 humanitarne traktowanie zwierząt – traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i 

zapewniające mu opiekę i ochronę (art.4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt ); 

 okrutne traktowanie – przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela 

bądź innej osoby, prowadzące do skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się ( art. 4 pkt 

8 ustawy o ochronie zwierząt ); 

 zwierzęta wolno żyjące  (dzikie)”-  zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od 

człowieka.  

 

 koty wolno żyjące – koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie 

dzikim). 

§ 2. 

Cele Programu 

 
Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „Programem”, ma na celu 

ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Będzino oraz 

zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno 

żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Będzino. 

 
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840)   

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino. 

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt. 

4. Edukacja mieszkańców Gminy Będzino w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i 

kotów. 

6. Podejmowanie skutecznych działań w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt (w tym 

informowanie mieszkańców o możliwości zabiegów kastracji, sterylizacji w celu zmniejszenia 

populacji niechcianych zwierząt a tym samym zmniejszenia bezdomności zwierząt).                                                 

§ 3. 

Zakres podmiotowy 

Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt 

wprowadzany jest do gminnego porządku prawnego corocznie w formie uchwały. Programem objęte 



są zwierzęta bezdomne, w szczególności psy i koty przebywające  

w granicach administracyjnych Gminy. Zakres podmiotowy. 

1. Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt odbywa się przy wzajemnej współpracy: 

a) gminy oraz jej jednostek organizacyjnych; 

 

b) schroniska dla zwierząt, na podstawie i na warunkach określonych w umowie zawartej z 

gminą; 

 
c) innych podmiotów, w tym organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest 

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z gminą; 

 
d) Policji. 

 

§ 4. 

Zadania w ramach programu 

W ramach programu Gmina Będzino  realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie indywidualnego gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, w przypadku niemożności przyjęcia zwierzęcia przez schronisko dla zwierząt; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

9) plan znakowania zwierząt w gminie – prowadzenie Gminnego Rejestru Psów; 

10) działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. 

 

§5. 

Zapewnienie  bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla 

zwierząt 

1. Schronisko Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu 

„Reks”, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym 

zwierzętom domowym z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Będzino.  

 



2. Podmiot Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych oraz Sprzętu Zaprzęgowego 

„HUSOSKY”, Dobrzyca 157/2, 76-038 Dobrzyca zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych 

zwierząt, będzie prowadziło dokumentację dotyczącą opisu odłowionego zwierzęcia, daty, czasu i 

miejsca odłowienia.  

 

3. Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych oraz Sprzętu Zaprzęgowego 

„HUSOSKY”, Dobrzyca 157/2, 76-038 Dobrzyca,  będzie przekazywać gminie, po każdorazowym 

dokonaniu odłowienia bezdomnego zwierzęcia Protokół odłowienia zwierzęcia spisany w dniu 

zdarzenia. 

 

4. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin Schroniska 

Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „Reks”, ul. 6 

Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg oraz  Uchwała nr XXIX/202/13 z dnia 16 kwietnia 2013 

Rady Gminy w Będzinie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający o się udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i ich 

części, która została opublikowana w Dz. Urz. woj. zachodniopomorskiego w dniu 21.05.2013 r., 

poz. 2079. 

 

5. Schronisko Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu 

„Reks”, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg zobowiązuje się  do przyjęcia psów, 

zapewnienia miejsca, przechowywania zwierząt, właściwego ich traktowania (zapewnienie 

optymalnych warunków bytu, odpowiednie warunki w pomieszczeniach chroniących je przed 

zimnem bądź upałem oraz umożliwienie zwierzętom swobodę poruszania się), zapewnienia im 

opieki, wyżywienia- karmy w odpowiedniej ilości i jakości oraz dostępu do wody, nadzoru 

weterynaryjnego  i prowadzenia ewidencji  przyjętych zwierząt. Podmiotem prowadzącym usługi 

weterynaryjne w Schronisku Stowarzyszeniu Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt 

w Kołobrzegu „Reks”, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg jest Gabinet 

Weterynaryjny "Boliłapka"  Matylda Zielińska, ul. Budowlana 4A, 78-100 Kołobrzeg, woj. 

Zachodniopomorskie, tel. 513 586 558 

6. Zwierzęta bezdomne będą zabierane przez Schronisko Stowarzyszenie Wspierania i 

Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „Reks”, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 

Kołobrzeg w sposób zgodny z zasadami w podpisanej umowie z Gminą Będzino, mówiącym o 

dobrej kulturze, w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i 

warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt Dz. U. z dnia 5 września 1998 r.).  
 

§6. 

 



Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym, ich dokarmianie 

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy 

Będzino realizuje się przy współpracy Gminy  z organizacjami społecznymi, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, na podstawie zawartych umów. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi 

sprawować będą (na zgłoszenie mieszkańców) pracownicy ochrony środowiska przy współpracy z 

sołtysami i mieszkańcami Gminy Będzino. 

 

2. Koty wolno żyjące  nie będą wyłapywane i przekazywane do schronisk, z uwagi na odgrywanie 

znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się gryzoni w ekosystemie.  

Opieka nad wolno żyjącymi kotami sprawowana będzie w przypadku pojawienia się kotów na 

terenie Gminy Będzino i otrzymaniu informacji o miejscu ich przebywania. 

 

3.  Pomoc potrzebującym zwierzętom, szczególnie w przetrwaniu trudnego okresu zimowego polegać 

będzie na dokarmianiu suchą karmą wykładaną w miejscach przebywania kotów. 

Dokarmianie kotów wolno żyjących  nie będzie cyklicznym i stałym karmieniem, lecz na zasadzie 

udostępniania dodatkowego pokarmu, którego wyłożenie będzie stosowne do warunków atmosferycznych 

(np. niskich temperatur na dworze lub innych czynników).Gmina Będzino zobowiązuje się do działań 

zmierzających do realizacji obowiązku humanitarnego traktowania zwierząt, w tym zapobiegające  ich 

zabijaniu. 

 

4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:  

 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących 

3) zapewnienie dokarmiania przy udziale społecznych opiekunów kotów wolno żyjących; 

4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów;  

5) zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom. 

 
§7. 

Odławianie bezdomnych zwierząt 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych na terenie Gminy Będzino ma charakter stały i 

odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje 

możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Będzino 

podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców Gminy o bezdomnych zwierzętach 

przyjmuje pracownik Ochrony Środowiska Urzędu Gminy, który zleca telefonicznie 

Stowarzyszeniu Miłośników Psów Ras Północnych oraz Sprzętu Zaprzęgowego 

„HUSOSKY”, Dobrzyca 157/2, 76-038 Dobrzyca odłowienie i dostarczenie zwierzęcia do 



Schroniska Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu 

„Reks”, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg. 

3. Gmina Będzino zobowiązuje się do przestrzegania zakazu odławiania bezdomnych zwierząt bez 

zapewnienia im miejsca w schronisku. 

4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, 

który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia zdrowia wyłapanych zwierząt,  

a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

5. Każdy pies przed zabraniem zostanie sfotografowany. 

6. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.  

7. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu  bezpośrednio do Schroniska bez ich 
przetrzymywania. 

8. W razie potrzeby zwierzętom zostanie zapewniona niezbędna pomoc lekarsko - weterynaryjna. 

9. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do wskazanego gospodarstwa 

rolnego. 

 

Gmina Będzino zobowiązuje się do: 

 przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych poprzez ograniczanie ich 

niekontrolowanego rozrodu, 

 powierzać wykonywanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłącznie podmiotom 

posiadającym stosowne zezwolenia, zapewniając przy tym prowadzenie rzetelnej ewidencji 

odłowionych zwierząt,  

 zapewnić wykonywanie kontroli wykonywania zleconych zadań oraz wykorzystania środków 

na ten cel przeznaczonych. 

§8. 

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt 

W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się obligatoryjną sterylizację albo 

kastrację zwierząt odłowionych na terenie gminy i trafiających do schroniska co powinno ograniczyć 

problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt. Pies, który opuszcza schronisko będzie 

poddany zabiegowi kastracji bądź sterylizacji.  

Sterylizacji albo kastracji poddawane będą zwierzęta pozostające w schronisku, u których nie istnieją 

przeciwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.  

Podmiotem który będzie  zajmował się  obligatoryjną sterylizacją lub kastracją zwierząt w Schronisku 

jest: Gabinet Weterynaryjny "Boliłapka"  Matylda Zielińska, ul. Budowlana 4A, 78-100 

Kołobrzeg, woj. Zachodniopomorskie, tel. 513 586 558 



1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie z 

Regulaminem Schroniska Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w 

Kołobrzegu „Reks”, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg 

2.  Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

 

1) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość 

zgłoszenia się właściciela lub opiekuna zwierzęcia; 

 

2) zwierzęta, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan 

zdrowia lub wiek stwierdzone przez uprawnionego lekarza weterynarii. 

 

 
§9. 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych i porzuconych, przebywających w 

schronisku realizowane będzie przez prowadzącego schronisko poprzez prowadzenie działań 

zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. 

 2. Prowadzenie akcji adopcji zwierząt ze schroniska poprzez umieszczanie ogłoszeń na tablicach 

ogłoszeniowych, przy współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, na 

stronie internetowej urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , organizowanie akcji adopcyjnych np.  

„Dni otwartych Schroniska”.  

3. Zwierzęta przebywające w Schronisku po odbyciu 14 dniowej kwarantanny zostają poddane 

zabiegom lekarsko – weterynaryjnym zgodnie z Regulaminem Schroniska i następnie mogą być 

przeznaczone do adopcji.   

4.  Adoptować zwierzę ze Schroniska może tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód tożsamości z 

adresem zameldowania po podpisaniu umowy adopcyjnej. 

5. Mieszkańcy Gminy Będzino adoptujący zwierzęta ze Schroniska zwolnieni zostają z obowiązku 

wnoszenia opłaty od zwierzęcia.  

 
§10. 

Usypianie ślepych miotów 

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku, o 

którym mowa w § 5 lub w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Podmiotem zajmującym się usypianiem 

ślepych miotów w Schronisku Stowarzyszeniu Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w 

Kołobrzegu „Reks”, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg jest Gabinet Weterynaryjny 

"Boliłapka"  Matylda Zielińska, ul. Budowlana 4A, 78-100 Kołobrzeg, woj. Zachodniopomorskie, 

tel. 513 586 558 Natomiast w przypadku zgłoszeń mieszkańców o uśpieniu ślepych miotów  na 



terenie Gminy Będzino podmiotem zajmującym się usypianiem ślepych miotów jest Lekarz 

Weterynarii, Błażej Orczyński , ul. Stanisława Moniuszki 20, 75-900 Koszalin. 

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy 

zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez 

uprawnionego lekarza weterynarii w sposób humanitarny, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być właściwie zabezpieczone i oddane podmiotom, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zabiegi usypiania ślepych miotów  zwierząt bezdomnych wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w 

Schronisku.  

 
§11. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

1. Wyznacza się za zgodą prowadzącego gospodarstwo rolne położone w Dobiesławcu 2, 76-

031 Mścice, jako miejsce zastępcze zapewniające przechowanie zwierząt gospodarskich. 

2. Gospodarstwo rolne w Dobiesławcu 2, przyjmuje i zapewnia opiekę  bezdomnym zwierzętom 

gospodarskim z terytorium  Gminy Będzino. 

3. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami  gospodarskimi określa umowa zawarta 

pomiędzy Gminą Będzino  a właścicielem gospodarstwa rolnego.  

4. Umieszczenie zwierząt gospodarskich każdorazowo ustalane będzie w drodze decyzji 

administracyjnej i wyznaczone na okres czasowy. 

5. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich, ich transport i konieczne leczenie obciążą 

dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierząt. 

 

§12. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt 

1. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Będzino, 

realizowana jest poprzez: 
 

1) zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku w ramach możliwości 

organizacyjnych Schroniska; 

 



2) zawarcie umowy z weterynarią, świadczącą opiekę weterynaryjną w przypadku 

zdarzeń mających miejsce poza godzinami dyżuru lekarza w Schronisku.   

 

3) Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt będzie sprawować Lekarz Weterynarii Błażej Orczyński, ul. Stanisława 

Moniuszki 20, 75-900 Koszalin tel. (94)34-03-691 lub 601-860-688. 

 

§13. 

  Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym 

1. Podejmowanie skutecznych działań w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt (w tym 

informowanie mieszkańców o możliwości zabiegów kastracji, sterylizacji w celu zmniejszenia populacji 

niechcianych zwierząt a tym samym zmniejszenia bezdomności zwierząt). 

2. Schronisko oraz Przychodnia Weterynaryjna posiadają  strony internetowe, które są dostępne ze 

strony internetowej Gminy Będzino poprzez umieszczenie ich logo. 

3. Schronisko będzie wpisane do planów kontroli przeprowadzonych przez Gminę, co najmniej jeden 

raz w roku. 

4.  W ramach programu realizowane są następujące działania o charakterze edukacyjno – 

informacyjnym, przy współpracy z organizacjami wymienionymi w § 3 : 

1) edukacja w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami oraz ich 

humanitarnego traktowania ,propagowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów; 

2) propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych; 

3) informowanie o zakazach dotyczących handlu zwierzętami domowymi oraz propagowanie 

zakupu zwierząt domowych, a szczególności psów i kotów z legalnych źródeł; 

4) informowanie o obowiązku rejestracji psów w ramach Gminnego Rejestru Psów. 

5) organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w celu wymiany informacji i doświadczeń, 

sporządzenia diagnozy problemów i potrzeb, oraz wypracowania nowych rozwiązań 

związanych z problemem zwierząt bezdomnych;  

6) wspieranie kampanii informacyjno – edukacyjnych na rzecz zwierząt domowych 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt, działające na 

terenie Gminy Będzino, poprzez zamieszczanie publikacji na stronach internetowych, w 

szczególności na: http://www.facebook.com/bedzinoinfo, www.bedzino.pl   

   

§14. 



Wykonawcy programu  
 
Realizację zadań w ramach programu prowadzą: 

1. Gmina Będzino jako jednostka organizacyjna (Założenia Programu oraz akcje zachęcające 

mieszkańców do adopcji zwierząt bezdomnych będą promowane na stronie internetowej 

Gminy – www.bedzino.pl ). 

2. Odławianie, przewożenie, prowadzenie akcji adopcji bezdomnych zwierząt, będzie 
realizowane przez  Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych oraz Sprzętu 
Zaprzęgowego „HUSOSKY”, Dobrzyca 157/2, 76-038 Dobrzyca, tel. 537 141 138.   

3. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami sprawować będzie Schronisko Stowarzyszenie 
Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „Reks”, ul. 6 Dywizji 
Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg. 

4. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzą 

sprawować będzie Prywatna Praktyka Weterynaryjna - Przychodnia Weterynaryjna ul. 

Stanisława Moniuszki 20, 75-900 Koszalin, Lekarz Weterynarii Błażej Orczyński tel. 

(94)34-036-91 lub tel. 601-860-688. 

 
5. Gospodarstwo rolne,  położone w  Dobiesławcu 2, 76-031 Mścice, jako miejsce 

zastępcze zapewniające przechowanie   zwierząt gospodarskich. 

6. Gminna Biblioteka Publiczna - akcje promowania. Zorganizowanie „Światowego Dnia 

Zwierząt” który ma na celu uświadomienie przede wszystkim najmłodszym pokoleniom, 

szacunku do zwierząt, zapobiegania bezdomności zwierząt w najbliższym ich otoczeniu.  

 

 

§15. 

Plan wydatkowania środków 

W budżecie Gminy Będzino w bieżącym 2018 roku na realizację założeń „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy” przeznaczono 18,500  złotych (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych 

00/100).  

Gmina Będzino zobowiązuje się do legalnego wykorzystania środków z budżetu na rzecz podmiotów, 

które posiadają wymagane zezwolenia oraz zapewnienie standardu usług dotyczących opieki nad 

zwierzętami. Gmina Będzino planuje przeznaczyć całość posiadanych środków w kwocie 18 500,00 zł 

(słownie: osiemnaście tysięcy  pięćset złotych 00/100)  na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.  

Zakłada się wydatkowanie  środków  w następujący sposób: 



 Kwota 3 000,00  brutto (słownie: trzy tysiące  00/100)  opłata roczna jednorazowa z tytułu 

zapewnienia miejsca w obiektach Schroniska Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju 

Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „Reks”, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 

Kołobrzeg. Opłata ustalona przez właściciela Schroniska - Gminę Miasto Kołobrzeg. 

 600,00 zł netto (sześćset złotych 00/100)  plus  podatek VAT według obowiązującej stawki – 

płatne po  dostarczeniu psa – jednorazowo. 

 12,00 zł netto (dwanaście złotych 00/100)  plus podatek VAT według obowiązującej stawki– 

za każdy dzień pobytu psa w Schronisku – od   następnego dnia po dniu przyjęcia - do dnia 

opuszczenia Schroniska. Opłata ta związana jest z pobytem i kosztami utrzymania psa w 

Schronisku.  Nie ustaje po wygaśnięciu lub zerwaniu umowy przez jedną ze stron, tak długo 

jak pies pozostaje  w Schronisku. 

 1 500,00 zł brutto koszty leczenia zwierząt i przeprowadzania zabiegów sterylizacji bądź 

kastracji w schronisku. 

 Kwota 350,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) za usługę odłowienia i 

dostarczenia 1 osobnika psa do Schroniska przez Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras 

Północnych oraz Sprzętu Zaprzęgowego „HUSOSKY” w Dobrzycy, kwota uzależniona będzie 

od ilości wyłapanych psów. 

 Kwota 432,00zł brutto miesięcznie (ryczałt) (słownie: czterysta trzydzieści dwa złote 00/100) 

za usługę gotowości weterynaryjnej prowadzoną przez Prywatną Praktykę Weterynaryjną, 

Przychodnia Weterynaryjna w Koszalinie, Błażej Orczyński. 

 Kwota 500,00 zł brutto na zakup karmy dla kotów wolnożyjących. 

 Usługi weterynaryjne z udziałem rannych zwierząt, kwota uwarunkowana od ilości zdarzeń. 

W ramach wyszczególnionej kwoty zawierają się koszty związane  

z odławianiem zwierząt bezdomnych, całodobową opieką weterynaryjną w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnieniem miejsca schronienia dla czworonogów i opieka 

nad nimi. Koszty te wiążą się z zawartymi przez Gminę umowami m.in. Schroniskiem 

Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu „Reks”, ul. 6 

Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg oraz z  Prywatną Praktyką Weterynaryjną, Przychodnia 

Weterynaryjna  ul. Stanisława Moniuszki 20, 75-900 Koszalin, Lekarz Weterynarii Błażej Orczyński 

tel. (94)34-036-91 lub 601-860-688), Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych” 

HUSOSKY” w Dobrzycy 157/2, 76-038 Dobrzyca, tel. 537 141 138. 

 

 



 

§16. 

Akceptacja i uchwalenie Programu 

Projekt Programu Wójt Gminy Będzino przekazuje do zaopiniowania: 

 właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, 

 

 organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

działającym na obszarze Gminy Będzino, 

 

 dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Będzino. 

Wymienione podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Programu wydają  

o nim opinie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego Programu. 

Po akceptacji Programu, następuje jego przyjęcie w postaci uchwały Rady Gminy 

w Będzinie.  

  

 

 

 

UCHWAŁA NR ……….             pr. nr 6 
Rady Gminy w Będzinie 

z dnia ……..2018 r. 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych   na lata 
2018-2020 

 
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 17 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2017.1769 ze zm.)                            
Rada Gminy w Będzinie, uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Uchwala się Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2020, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2020 stanowi integralną 
część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzino na lata 2015-2020. 
 



§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 
 

 
§ 5 

Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem podjęcia. 


