
Załącznik  Nr 2  
do uchwały Nr XXXIII/375/17 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 24 lutego 2017 roku               
 
 

Sposób realizacji zadań przez podmioty w ramach Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2017 roku   

z uwzględnieniem środków finansowych 

                                 
 

L.p. Podmiot realizujący Środki 
finansowe 

(zł) 

Sposób realizacji zadań 

1 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny   
ul. Parkowa 9 

x -wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
 

2 Gospodarstwo Rolne 
Aurelia i Damian Holeczki Bełk ul. Palowicka 29 

 

x 
 
 

- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
- zabezpieczenie pomieszczeń gospodarskich w przypadku konieczności ulokowania w  
  nich zwierząt gospodarskich, 
- zapewnienie właściwej opieki nad zwierzętami gospodarskimi do czasu ich zwrotu lub  
  innego rozstrzygnięcia określonego w art.7 ust. 6 ustawy o ochronie zwierząt. 

 
 
3 

 
 
Zarząd Dróg i Służby Komunalne w 
Czerwionce-Leszczynach, ul. Pojdy 6 

 
 

  
x 

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,  
- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

- odławianie bezdomnych zwierząt, 
- obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

-  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

- usypianie ślepych miotów, 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z    
  udziałem zwierząt, 

 
4 
 

 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt 
prowadzone przez Rolniczą Spółdzielnię 
Produkcyjną w Rybniku ul. Majątkowa 42. 
 

 

 
 
   98 892,00 

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt,  

- dowóz do schroniska zwierząt - za wyjątkiem zwierząt (psów) nie wykazujących agresji   

  oraz kotów, które dowożone będą przez służby gminne, tj. Straż Miejską lub Zarząd Dróg   

  i Służby Komunalne,  

- przyjęcie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy i miasta 

  Czerwionka-Leszczyny,  

- zapewnienia niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom, w tym   
  obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przekazanych do schroniska, a także    

  usypianie ślepych miotów, przy czym zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane będą nie   
  wcześniej niż po 3 miesiącach od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska.  



- zapewnienie podstawowych warunków sanitarno-bytowych przetrzymywanym zwierzętom,  

- utylizację padłych zwierząt,  
- prowadzenie ewidencji przyjętych i rozdysponowanych zwierząt,  

- zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia (w tym soboty,  

  niedziele i święta), 
- inne usługi związane z problemami bezdomnych zwierząt w tym między innymi     
  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

5 Wolontariusz  
Pani Sabina Laskowska zam. Czerwionka-
Leszczyny ul. Narutowicza 1 

 
   5 000,00 

- bezpłatne rozdysponowanie przekazanej  przez ZDiSK karmy i konserw na terenie całej   
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w celu dokarmiania wolno żyjących kotów, 

6 Gabinet Weterynaryjny  
Lekarz Weterynarii Pan Eugeniusz  Aparta 
Gierałtowice, ul. Korfantego 12 

 
   7 380,00 

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  w przypadkach zdarzeń drogowych z  
  udziałem zwierząt  na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 
 
    

 

    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


