Załącznik nr 2 do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z
terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2021

REGULAMIN
dokarmiania przez opiekunów społecznych kotów wolnożyjących z terenu
Miasta Golubia-Dobrzynia w okresie jesienno-zimowym w ramach
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2021”
1. Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasto Golub-Dobrzyń może – na wniosek –

uzyskać status społecznego opiekuna kotów wolnożyjących.
2. Społeczny opiekun kotów wolnożyjących w ramach bezpłatnego dokarmiania

powinien:
1) prowadzić regularnie dokarmianie kotów w stałym i bezpiecznym dla zwierząt

miejscu,
2) przechowywać karmę przekazaną przez Wydział Komunalny Urzędu Miasta

Golubia-Dobrzynia w sposób zabezpieczający ją przed zniszczeniem i zepsuciem,
3) sprawować opiekę nad kotami w zakresie ich dokarmiania we wskazanym miejscu

za akceptacją/ zgodą właściciela lub zarządcy nieruchomości,
4) dokarmiać koty w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców oraz zachować porządek

i czystość w miejscu dokarmiania.
3. Karmicielce nie przysługiwać będzie jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie

z tytułu dokarmiania kotów wolno żyjących
4. Karmiciel wykonuje zadanie osobiście, jednak w wypadkach losowych bądź czasowo

uzasadnionych może powierzyć dokarmianie innej osobie.
5. Ilość zakupionej karmy uzależniony jest od posiadanych środków na ww. cel
6. Przydziałem oraz zakupem karmy dla kotów wolno żyjących prowadzić będzie Wydział

Komunalny Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25
7. Ustala się limit liczby kotów, dla których będzie wydawana karma jednemu opiekunowi

w ilości do 20 osobników. Przyjmuje się limit karmy suchej w wysokości 1 kg na 1
osobnika na jeden miesiąc oraz limit karmy mokrej w wysokości 0,4 kg (w zależności
od wielkości puszek) na jednego osobnika w ciągu miesiąca.

8. Wydział Komunalny Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia zastrzega sobie prawo do

przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanej karmy, w
szczególności zorganizowania karmienia w niewłaściwym miejscu, tj. niebezpiecznym
dla zwierząt, lub bez zgody właściciela bądź zarządcy nieruchomości, niewłaściwego
jej przechowywania, przekazanie karmy osobom trzecim.
9. Bezpłatna karma będzie można odebrać osobiście lub za upoważnieniem pisemnym

członka najbliższej rodziny.
10. Karma będzie wydawana do wyczerpania ilości przeznaczonej do rozdysponowania w

ramach jesienno-zimowego dokarmiania kotów.

Załącznik: Wniosek o przyznanie karmy dla potrzeb dokarmiania wolno żyjących kotów w
okresie jesienno-zimowym

