
Zarządzenie Nr 33/2020
Wójta Gminy Łąck

zdnia 6 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady rejestracji
społecznych opiekunów kotów wolno ryjących - Karmicielin dokarmiania i opieki nad
kotami wolno zyjącymi wrazz zasadami kontroli na terenie Gminy Łąck

Napodstawie art. 11 ust. 1 ustawy zdnia 21 sierpnia I997r. 1990r. o ochronie mlterząt
(Dz. U. z2020r. poz. 638) zarządzasię co następuje:

§1.

Przyjmuje się Regulamin określający szczegółowe zasady rejestracji społecznych
opiekunów łotów wolno żyjących - Karmicięli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno
żyjącymi vlraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Łąck, stanowiący zńącznik
do niniej sz ego zarządzenia.

§2.

Pykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania, Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Łącku.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

l



Załącznik
do Zarządzęnia Nr 3312020
Wójta GminyŁąck
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

Regulamin określający szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów
Kotów wolno zyjących - Karmicieli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno
Ęiącymiwrazzzasadami kontroli na terenie Gminy Łąck

§1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa:
a) zasady weryfikacji i rejestracji Karmicieli kotów,
b) zasady dokarmiania kotów wolno żyjących,
c) zasady kontroli.
2. Ilekroć mowa w regulaminie o:
a) Karmicielu kotów - należy pIzez to rozumieć spojecznego opiekuna kotów wolno
żyjących wpisanego do rejestru Karmicięli kotów wolno żyjącychna terenie Gminy Łąck,
b) kotach -należy ptzęz to rozumieć koty wolno żyjące na terenie Gminy Łąck,
c) Gminie -naleĘ przezto rozumieć Gminę Łąck,
d) GZK- Gminny ZaMad Komunalny w Łącku - jednostka budzetowa Gminy Łąck,
e) wniosku o wpisanie do rejestru Karmicieli kotów - naleĘ przęz to rozumieć wniosek

stanowiący zńącznlknr 1 do niniejszego Regulaminu,
0 wniosku o przynanie karmy - należy przez to rozumieć wniosek stanowiący załączńk

nr 2 do niniejszego Regulaminu,
g) protokole zdawczo-odbiorczym - należy ptzęz to rozumieć protokół stanowiący

zńącznlknr 3 do niniejszego Regulaminu.

§2.

Weryfikacja i rejestracja społecznych opiekunów kotów wolno żyjących

1. Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących - Karmicielern mogą być:
a) osoby ftzyczne, pełnoletnie, które zamieszkują na terenie Gminy Łąck i złożyły wniosek
o wpisanie do rejestru Karmicieli kotów zawierający imię, nazwisko, adres, numer telefonu,,

miejsce przebywania kotów i ich ilość wgzńącznik rrr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) złożyły oświadczenie, że dobrowolnie sprawują opiekę nad'kotami wolno żyjącymi
i zajmują się dokarmianiem kotów,
c) vłytaziĘ zgodę na przetwatzartie swoich danych osobowych na potrzeby realizaĄi
programu opieki nad zvłierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Łąck.
2. Złożonę wnioski będą podlegały weryfikicji. W przypadku duzego zainteresowania pkcją,

3. Po zweryfikowaniu miejsca bytowania i dokarmiania kotów podczas wizji lokalnej
Karmiciel wpisany do rejestru prowadzonego przez Referat Planowania, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędi Gminy Łąck, staje się osobą uprawnioną do odbierania na podstawie



wniosku karmy przeznaczonej dla kotów wolno Ąjących od podmiotrr wydającego karmę
tj. pracownika Gminnego Zal<ładu Komunalnego w Łącku.
4. Rejestr karmicieli kotów wolno żyjących na terenie Gminy Łąck prowadzi Referat
Planowania, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Łącku.
5. W przypadku negatywnej weryfikacji, wskazującej na składanie nieprawdziwych
informacji, karmiciel zostaje wykreślony z rejestru karmicieli kotów wolno żyjących.

§3

Dokarmianie kotów wolno żyjących orazzasady zakupu i wydawania karmy

1 . Karmiciel zobowiązuj e się:
a) prowadzić dokarmianie kotów wolno żyjących w stałym i bezpiecznym dla zwieruąI

miejscu,

b) dokarmiać koty wolno zyjące w sposób niestwarzaj ący uciĘIiwości dla mieszkńców otaz
zachować porządek i czystość w miejscu dokarmiania,

c) zgłaszac niezwłocznie zmianę danych wskazanych we wniosku, w szczegolności danych
dotyczącychliczby dokarmianych kotów oraz o fakcie zaBrzestałtia dokarmiania,

d) przechowywać karmę w sposób zabezpieczający przedzniszczeniem i zepsuciem,
e) braó czyllny udziałuw ograniczeniu populacji kotów.
2. Bezpłatna karma przysługuje Karmicielom mieszkającym na terenie Gminy Łąck, gdzie

przebywają koty wolno Ęjące objęte ich opieką ptzez cały rok. Na kazdego kota
przypada ta sama ilość karmy. Dokarmianie nie zaspakaja w całości potrzeb
żywieniowych kotów wolno Ęjących.

3. Karma przyznawana jest na pisemny wniosek Karmiciela kotów wg załącznika w 2
do Regulaminu.

4. O przyznaniu karmy i terminię jej odbioru Karmiciel powiadomiony zostanię
telefonicznie na podany we wniosku nr telefonu.

5. Zakqu karmy dokonuje GZK. Na realizacj ę zadania związanego z dokarmianiem kotów,
GZKzapewńa środki finansowe w budżecie pa dany rok,

6. Karma będzie wydawana Karmicielom kotów ptzez GZKraz w miesiącu z zachowaniem
terminu podarrego i ustalonego przęz GZK.

7. Ustala się termin odbioru karmy- pierwszy poniedziałek miesiąca przez cĄ*rok w godz.
9.00-12.00,

8. Karma nie odebrana w danym miesiącu nie moze być pobrana w kolejnym.
9. Ilość karmy pruęznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących wynika z ilości

środków finansowych w danym roku budżetowym: w miesiącach kwiecień - wrzesień
5009 karmy suchej na jednego kota w danym miesiącu, natomiast w miesiącach
pńdziernlk-marzec 10009 karmy suchej na jednego kota w danym miesiącu.

10. Ilość wydanej karmy Karmicielowi stanowi lloczyn liczby kotów wskazanych
we wniosku o ptzyznanie karmy i przyjętego limitu karmy na jednego kota na miesiąc.

11. Z przekazania karmy sporządza się protokół zdawczo - odbiorczy wg zŃącznik nr 3
do Regulaminu.

11. Karmicielowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie z t1,bilu
realizowanego zadańa.

12, Karmiciel realizuje zadańe osobiście. Moze powierzyć wykonanie zadania innej osobie,
leczw pełni odpowiada za jego wykonanie



§4

1. Gmina ma prawo do przeprowadzeniakontroli Karmiciela kotów. Kontroli podlega:
a) sposób wykorzystania karmy przekazanej przez Gminę,
b) waruŃi w jakich dokarmiane są wolno żyjącekoty,
c) waruŃi przechowywania karmy.

2. O terminie kontroli Gmina nie ma obowiązku powiadamiać Karmiciela kotów,
3. Kontrolę przeprowadza się w miejscu i godzinach wskazanym we wniosku o przyznańe

karmy jako miejsce dokarmiania kotów,
4. Z ptzeptowadzonej kontroli spisuj e się adnotacj ę służbową.
5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli a w szczęgólności w przypadku

karmięnia w niewłaściwym miejscu (np. niebezpiecznym dla zwierząt), dysponowanię
karmą nieZgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania karmy, przekazanie
otrąrmanej karmy osobom trzęcim (za vłyjątkiem czasowego przekazania zadania innej
osobie w uzasadnionych lub losowych przypadkach) lub nieodbieranie karmy
w vqlznaazonym terminie - Karmicięl kotów możę zostać skreślony z rejestru Karmicieli
kotów.

6. Karmiciel kotów, który został skreślony z rejestru nie może zostaó ponownie na nią
wpisany przęz okres 1 roku.

7.W przypadku wykorzystywania darmowej karmy w inny sposób niz dokarmianie kotów
wolno żyjących Karmiciel kotów zostanie obciĘony kosźami jej zakupu i skreślony
z rejestru Karmicieli kotów bez możliwości ponownego ubiegania się o statut Karmiciela
kotów.


