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ZAŁĄCZNIK NR 4
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Police w 2019 r.
Wszystkie zadania i cele przedstawione w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2019 r. zostały osiągnięte. Zgodnie z
art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt obejmował:
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) utrzymanie dyspozycyjności gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
udziałem zwierząt.

drogowych z

W ramach realizacji programu podstawowym elementem w zapewnieniu ochrony bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy Police było Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Zgodnie z
ustaleniami 4 gmin, które finansują funkcjonowanie tego schroniska w roku 2019 można było
skierować każdego:
1) bezdomnego psa,
2) bezdomnego kota,
3) kota wolno żyjącego, którego stan zdrowia jest zły lub zwierzę to wymaga opieki.

Ponadto schronisko często zabierało młode mioty kotów wolno żyjących.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej jest nowoczesnym obiektem, który spełnia wszystkie
wymagania organizacyjne i techniczne dla tego typu obiektów. Na terenie schroniska znajduje się
między innymi: profesjonalnie wyposażony gabinet weterynaryjny, boksy dla zwierząt
kwarantannowy oraz mieszkalne, które są wyposażone w podgrzewaną podłogę oraz system
wentylacji, chłodnię i pomieszczenia do przygotowywania karmy dla bezdomnych zwierząt. Na
terenie schroniska zatrudnieni są pracownicy posiadający wiedzę oraz doświadczenie związane z
ochroną zwierząt, w tym lekarz weterynarii. Opiekę nad zwierzętami sprawują także społecznie
wolontariusze.
Na terenie schroniska funkcjonuje Dom Kota. Wybudowanie tego obiektu przyczyniło się do
zapewnienia na bardzo wysokim poziomie opieki dostarczanym do schroniska kotom. W Domu Kota
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istnieją pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, miejsce do pielęgnacji kotów,
pomieszczenia dla kotów oraz 2 wybiegi dla tych zwierząt.
W ramach funkcjonowania schroniska w roku 2019 objęto opieką 98 psów oraz 133 koty dostarczonych
z terenu gminy Police. Odławianie bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Police było prowadzone
w ramach funkcjonowania schroniska przez przedsiębiorcę Czesława Olszewskiego prowadzącego
działalność pod nazwą Psia Farma Czesław Olszewski. Każde z dostarczonych zwierząt (poza kociętami
i szczeniętami) zostało poddane obowiązkowej sterylizacji i kastracji. Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Dobrej prowadziło szeroko zakrojone działania w zakresie adopcji zwierząt. Wskaźniki
adopcji w 2019 r. wyniosły dla psów 95,58 % dla kotów 91,97 %.
Ponadto w ramach funkcjonowania schroniska zakupiono aparat ultrasonograficzny na potrzeby
związane z leczeniem zwierząt w wymienionym schronisku. Kwota wydatkowana: 17.940,00 zł.
W 2019 r. zadania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami było prowadzone przez Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach. Wyżej wymienione stowarzyszenie otrzymało od
Urzędu Miejskiego w Policach do dyspozycji lokal przy ul. Bankowej 11 FGH, w którym w razie potrzeby
są przetrzymywane bezdomne lub wolno żyjące koty. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Koło w Policach prowadziło zadania związane z poszukiwaniem nowych właścicieli dla kotów.
Wymienione stowarzyszenie w roku 2019 otrzymało od Urzędu Miejskiego w Policach następujące
wsparcie:
1) kwotę 32.000 zł jako dotację na realizację zadania publicznego: ochrona zwierząt
w
2019 r.,
2) bezpłatnie użytkowało lokal przy ul. Bankowej 11 FGH koszt 6.574 zł,
3) miało zarezerwowany limit 90 zabiegów sterylizacji kotek na własne potrzeby
(z
ogólnego limitu 190 zabiegów w ramach podpisanej przez gminę Police umowy z lekarzami
weterynarii), - koszt 8.550 zł,
4) mogło korzystać z zabiegów eutanazji ślepych miotów (w ramach podpisanej przez gminę
Police umowy z lekarzami weterynarii).

W 2019 r. gmina Police zleciła do wykonania 190 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek. Zabiegi te
były wykonywane przez Gabinet Weterynaryjny – lek. wet. Tomasz Sadłowski oraz Przychodnia
Weterynaryjna 4 Łapy - lek. wet. Joanna Pawełka, koszt zadania wyniósł 18.050 zł.
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, w ramach zmniejszania populacji bezdomnych
zwierząt, dopuszcza usypianie ślepych miotów zwierząt. Na terenie gminy Police w 2019 r. wykonano
300 zabiegów eutanazji ślepych miotów. Zabiegi eutanazji ślepych miotów przeprowadzał Gabinet
Weterynaryjny –lek. wet. Tomasz Sadłowski oraz Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy - lek. wet. Joanna
Pawełka, koszt zabiegów wyniósł 3.000 zł.
W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Police w 2019 r.” została zapewniona dyspozycyjność budynku gospodarczego (na
terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki 42 w Trzebieży) na cele związane z ewentualną potrzebą
udzielenia pomocy bezdomnym zwierzętom gospodarskim. W 2019 roku na terenie gminy Police nie
odnotowano żadnego przypadku porzucenia zwierzęcia gospodarskiego.
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W 2019 r. była zapewniona całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w godzinach otwarcia
schroniska. W dni wolne od pracy oraz w godzinach zamknięcia schroniska zwierzęta, które uległy
wypadkom były kierowane do Vetclinic Malwina Maruszewska-Gajek z siedzibą przy ul. Grota
Roweckiego 4. W 2019 roku do wymienionego miejsca zostały skierowane z terenu gminy Police 3
koty i 1 pies.

Przepisy ustawy o ochronie zwierząt wprowadzają możliwości podejmowania działań obejmujących
wykonywanie zadań, których celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt. Zadaniem takim jest
także wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli - w celu
eliminowania niekontrolowanego wzrostu ich populacji. W roku 2019 właściciele zwierząt, którzy
adoptowali ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej szczenięta lub kocięta mogli bezpłatnie
skorzystać z zabiegów sterylizacji lub kastracji.
Warunkiem wykonania tych zabiegów było:
1) dostarczenie adoptowanego kota do schroniska w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od
terminu adopcji,
2) dostarczenie adoptowanego psa do schroniska w terminie nie dłuższym niż 1 rok od terminu
adopcji.

