Załącznik nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2021

Regulamin
wykonania standardowego zabiegu sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących oraz
elektronicznego oznakowania (czipowania) psów posiadających właścicieli,
finansowany ze środków przeznaczonych na ten cel w 2021 roku
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2021”
§ 1.
Informacje ogólne.
1. Akcja sterylizacji albo kastracji kotów wolno żyjących oraz czipowania psów posiadających
właścicieli prowadzona jest przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń ze środków przeznaczonych na ten cel
w 2021 roku, do wyczerpania tych środków.
2. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń finansuje sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących oraz
czipowanie psów posiadających właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Miasto GolubiaDobrzynia.
3. W ramach zabiegu sterylizacji i kastracji finansowane są:
a) przygotowanie do zabiegu –w tym badanie, premedykacja, wkłucie dożylne i umocowanie wenflonu;
b)wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji albo kastracji w narkozie;
c) zszycie rany pooperacyjnej (szew śródskórny, nici rozpuszczalne), podanie antybiotyku o
przedłużonym działaniu;
d) opieka pooperacyjna, tj. obserwacja do całkowitego wybudzenia;
e) wydanie zwierzęcia,
d) kontrolę po zabiegu.
4. W ramach usługi elektronicznej identyfikacji (czipowania) zwierząt tj. wszczepienia elektronicznych
identyfikatorów zwierzętom finansowane są:
a) przyjęcie od właściciela zwierzęcia zgody na rejestrację systemie Safe-Animal;
b) dezynfekcja miejsca aplikacji;
c) wszczepienie elektronicznego identyfikatora zwierzęciu zgodnie z obowiązującymi normami ISO
11784/11785;
d) rejestracja w międzynarodowym systemie Safe-Animal;
e) wydanie właścicielowi zwierzęcia zaświadczenia o wszczepieniu elektronicznego identyfikatora;

5. Gmina nie finansuje:
a) zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu np. odrobaczenia, szczepienia, odpchlenia (badań
dodatkowych np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu itd.), opieki stacjonarnej po wykonanym
zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających z
samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (np. wygryzanie szwów)
bądź wystąpienia uczulenia na szwy,
b) kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia,
c) transportu zwierzęcia do i z Gabinetu Weterynaryjnego.
6. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w gabinecie weterynaryjnym podmiotu, który zawarł umowę z
Gminą Miasto Golub-Dobrzyń tj. lekarza weterynarii Annę Sarek-Kaczorowską.
7. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.
§ 2.
Warunki uczestnictwa
1. Czynności czipowania:
a) prawu do uczestnictwa podlegają jedynie psy z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, posiadające
właściciela, który jest jego faktycznym opiekunem i przebywa wraz z nim w jego domu lub innym
odpowiednim pomieszczeniu;
b) w celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć wniosek w Urzędzie Miasta
Golubia-Dobrzynia ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 1B, do wnioski należy
dołączyć:
- wypełniony wniosek przez właściciela zwierzęcia na zabieg czipowania psa;
- kserokopię pokwitowania wykonania aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie;
- okazanie dowodu tożsamości;
- okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia ( książeczka zdrowia, paszport psa)
c) właściciel zwierzęcia po pozytywnej weryfikacji otrzyma dla zwierzęcia skierowanie na zabieg.
2. Czynności kastracji albo sterylizacji:
a) prawo do uczestnictwa w akcji sterylizacja/kastracja kota/kotki mają koty wolnożyjące z terenu
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
b) celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć wniosek w Urzędzie Miasta GolubiaDobrzynia ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 1 B przez opiekuna kota wolno
żyjącego;
c) opiekun kota wolno żyjącego po pozytywnej weryfikacji otrzyma dla zwierzęcia skierowanie na
zabieg
3. Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.

4. W razie ewentualnej rezygnacji z udziału w akcji należy powiadomić o tym fakcie Urząd Miasta
Golubia-Dobrzynia
5. Jeżeli lekarz weterynarii wymieniony w § 1 pkt 6 uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi
ze względu na wiek lub stan zdrowia to zwierzę zostanie wykluczone z udziału w akcji. Podczas zabiegu,
kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui. Od ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie muszą
upłynąć przynajmniej 2 tygodnie. Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia –
podajemy tylko wodę do picia. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza
weterynarii .Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty na zabieg i po zabiegu dostarczane
były w transporterach.

Załączniki:
1. Wniosek o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* kotów wolno żyjących finansowanych ze
środków przeznaczonych na ten cel w 2021 roku w ramach „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto GolubDobrzyń na rok 2021”.
2. Wniosek o elektroniczne oznakowanie psa

