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Czerwronka-l,esmyny

- dotycz4ce konsultacji projektu uchwaty w sprawie programu opieki nad
bezdomnymi zwierzgtami oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2020 roku.

Zarzqdzenie Nr 44 120
Bu rmistrza G m i ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia04luty 2020 roku

zarzqdzam, co nastgpuje:

Na podstawie art.5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoscr
poZytku pu adacie (Dz.U. z 2019 r ,poz. 688 z po2n.zm.) oraz Uchwaly
Nr 1)U138/1 2015 r. Rady Miejskiej w Czenivronce- Leszczynach
w sprawie sobu konsultowania z radqdzialalnosci pozytliu publicznego i
organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3'ustawy z dnta 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie ,projekt6w akt6* pra*a
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalno6ci statutowej tych orginizacji.
( Dziennik Uzgdowy Wojew6dztwa Slqskiego 22015 r.poz.3}Bit i

s1

1 .Przeprowadzie konsultacje, kt6rych ptzedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach w sprawie pzyjecia programu opieki nad bezdomnymi
zwierzetami oraz zapobiegania bezdomnosci zwiezqt na terenre Gminy i Miasta
Czenvionka - Leszczyny w 2020 r.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 06.02.2020 r. do 13.02.2020 r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe oraz

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnij 2OO3 t.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 6gg z
po2n.zm.)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly molna zglaszaa:
1) wformie pisemnej na adres: Zarzqd Drog iSlu2by Komunalne ul. polna 6

44-238 Czerwionka - Leszczyny ( decyduje data wplywu )2) pocztq elektronicznE na adres e-mail Zdisk@czerwionka-leszczyny com. pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4271 543 wewn.27.

5. Udzielanie wyjasniefr oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotycz4cych projektu uchwaly
nalezy do kompetencji kierownika Pionu Sluzb Komunalnych.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w s 'lust.lstanowi zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.
Nieprzedstawienie przez ww.podmioty opinii w terminie okreslonym w $ 1-ust 2 oznacza
akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 usi..l.

1.

2.



s3

1 Sprawozdanie z ptzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie Miejskiej.2. Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu Gminy
i Miasta w,Czenrvionce-Leszczynach.

s4

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydanra.

)
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z dnia ... . . .. . ... 2020 r

w sprawie przyjecia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania
bezdomno5ci z\,rierzql na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2O2O roku,

Na podstawie art. '18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust. 1, an 41 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samozEdzie gminnym (t j. Dz U 22019 t. poz 506 ze zm ) w zwiAzku z ai ll1a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r o ochronie zwiezat (t.j. Dz. u 22019 r poz. 122 ze zm ), po zaopiniowaniu przez
Powiatowego Lekaza Weterynarii, Ko'la t-owieckiego oraz po przeprowadzeniu konsultacji spolecznych

Rada Miejska w Czetwionce-Leszczynach postanawia:

Proiehl

z dnia 30 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony ptzez .........................

ucHWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

s1.
Pzylqd Program opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania bezdomnosci zwietzql na

terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny w 2020 roku, w brzmieniu okreslonym w zlqczniku,
stanowiqcym intergralnq czesc niniejszej uchwaly.

s2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta.

s3.
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzQdowym Wojewodztwa
Slqskiego.

KADCA P

wr ZbimieulPlsteatd
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Zalqcznik do Uchwaly Nr . ... .. .120

Rady Miejskiej w Czenruionce-Leszczynach

z dnia ... .2020 r.

PROGRAM OPrEK! NAD BEZDOMNYMT ZWTERZETAMT ORAZ ZAPOB|EGANIA BEZDOMNOSCI
zwlERzAT NA TERENTE GMrNY i MIASTA CZERWTONKA-LESZCZYNY W 2020 ROKU

WPROWADZENIE

Zgodnie zart.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwiezql ,,zwierzg jako istota Zy1qca,
zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczq. Czlowiek jest mu winien poszanowanie, ochrong
i opiekg". Woparciu oart.1 ust.3wrrv ustawy ,,organ administracji publicznej podejmuje dzialania na
rzecz ochrony zwierzqt, wspoldzialajqc w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami
krajowymi i miqdzynarodowymi"

Podstawq prawnE podjqcia przez Radg Miejskq w Czenryionce-Leszczynach uchwaly w sprawie
programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwiezqt na terenie
Gminy iMiasta Czenruionka-Leszczyny, zwanego dale.1 Programem jest art. 11a ust 1 i2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (t I Dz. U 22019, poz.1222e zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierzql domowych w szczegolno5ci psow i kotow,
w tym kotow wolno Zyjqcych oraz zwierzqt gospodarskich.

WiqkszoSc dzialan okreSlonych w Programie dotyczy ps6w i kotow, poniewaz skala bezdomnoSci
tych zwierzqt jest najwiqksza w calym kraju.

BezdomnoSczwierzqljestzjawiskiem spolecznym, ktorego glownymi przyczynami sq.

'1 ) niekontrolowane rozmnaZanie,

2) pozucanie zwierzqt przez wlaScicieli,

3) ucieczka zwierzql od wlaScicieli

4) latwoSc pozyskiwania zwierzqt,

5) panujqce mody na posiadanie zwierzqt okreSlonych ras.

Sterylizacja i kastracja czyli pozbawianie mozliwoSci rozmna2ania zwierzqt bezdomnych to
najskuteczn iejsza metoda un ikan ia n iekontrolowanej rozrodczosci zwierzqt

Koty wolno 2yjqce, bytujqce glownie w piwnicach budynkow mieszkalnych, sq elementem
ekosystemu miejskiego, a ich obecnoSc zapobiega rozprzestrzenianiu siQ gryzoni (myszy
i szczur6w ). Kotow tych nie nalezy wylapywac i umieszcza6 w schronisku, lecz stwarzac warunki
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Realizacja wszystkich zadafi okre6lonych w Programie, zmieza do ograniczenia liczby
bezdomnych zwierzql trafiajqcych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierzqt w Rybniku

Postanowienia ogolne

s1.
llekroc w Programie jest mowa o:

1)Schronisku - nalezy Wzez lo rozumiec Schronisko dla Bezdomnych Zwierzqt przy Rolniczej
Spotdzielni Produkcyjnej ul. Matejki 42, 44-200 Rybnik,

2) Programie - nale2y pzez to rozumiec Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku.

s2.
Realizatorami Programu sq:

1) Urzqd Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny,

2) Zarzqd Drog i Sluzby Komunalne,

3) schronisko dla bezdomnych zwierzqt,

ld : 3 E E E407 E-AF87-4FA8- A2C4- ABF 1 59 1 00535. Projekt
Strona 2



4) organizaqe pozarzqdowe, ktorych celem statutowym jest ochrona zwierzql, dzialajqce
na terenie Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

Realizacja celow programu

s3.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzqtom z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest

realizowane poyzez zawarcie umowy z podmiotem prowadzqcym schronisko dla zwierzqt na
Swiadczenie uslug z zakresu:

1 ) wylapywanie bezdomnych zwierzqt,

2) dowoz do schroniska zwierzqt - za wyjqtkiem zwierzql (psow) nie wykazujqcych agresji oraz kot6w,
ktore dowozone bqdq przez sluZby gminne, tj. Straz Miejskq lub Zarzqd Dr6g i Sluzby Komunalne,

3) przyjqcie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy i Miasta Czenruionka-
Leszczyny,

4) zapewnienia niezbqdnej opieki weterynaryjnel przetrzymywanym zwierzqtom, w tym obligatoryjnq
sterylizacjq albo kastracjqzwierzqlprzekazywanych do schroniska, alakZe usypianie Slepow miotow,
przy czym zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane bqdq nie wczeSniej niz po 3 miesiqcach od dnia
przyjqcia zwierzqcia do sch ron iska

5) zapewnienie podstawowych, warunkow sanitarno-bytowych przetrzymywanym zwierzqtom,

6) utylizacjg padlych zwierzql,

7) prowadzenie ewidencji przyjgtych i rozdysponowanych zwierzql,

8)zapewnienie stalego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia (w tym soboty, niedziele
iSwiqta),

9) inne uslugi zwiqzane zproblemami bezdomnych zwierzql wtym miqdzy innymi poszukiwanie
wlaScicieli dla bezdomnych zwierzqt.

s4.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjqcym| w tym ich dokarmianie, realizowane jest poprzez:

1) zakup karmy dla kotow wolnozyjqcych i przekazanie wyznaczonemu opiekunowi spolecznemu w celu
ich dokarmiania,

2) podejmowanie intenivencji w sprawach kot6w wolno?yjqcych przy udziale organizacji spolecznych,
ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzqt.

s5.
Na terenie Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny wylapywanie bezdomnych, wykazujqcych agresjg

zwiezqt realizowane jest przez podmiot prowadzqcy schronisko dla zwierzqt na podstawie podpisanej
umowy, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

s6.

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierzql popzez sterylizacjq i kastracjq zwierzqt,
w szczeg6lnoSci psow i kotow, jest realizowane pzez podmiot prowadzqcy schronisko dla zv'tierzqt,
gdzie sq pzeprowadzane zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierzqt przyjgtych do schroniska,
z wyjqtkiem zwierzqt, u kt6rych istniejq przeciwwskazania do wykonania tych zabiegow, z uwagi na
stan zdrowia lub wiek, zgodnie z wystqpujqcymi zasadami:

1)zabiegi sterylizacji ikastracji mogq byc przeprowadzanewylqcznie pzezlekarza weterynarii,

2)zabiegom sterylizacji ikastracji nie podlegajq zwierzqta wokresie 3 miesigcy od umieszczenia
w Schronisku z uwagi na mozliwoSc zgloszenia siq wlaSciciela lub opiekuna.

s7.
Poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwierzqt realizowane jest poprzez.
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1)informowanie o mozliwosciach adopcji zwierzEt bezdomnych, dokonane za posrednictwem strony
rnternetowej podmiotu prowadzqcego schronisko dla zwierzqt, z ktorym podpisano umowQ na
wylapywanie i dalszq adopcje,

2) wsp6ldzialanie z organizacjami spotecznymi w zakresie poszukiwania nowych wlaScicieli zwierzat.

s8.
Usypianie Slepych miot6w:

1) usypianie Slepych miotOw moze nastqpie wytEcznie gnez lekatza weterynarii w Schronisku, zgodnie
z podpisanq umowq,

2) fakl i ptzyczyne uspienia Slepych miotow odnotowuje siQ w ewidencji prowadzone.l pzez podmiot
WowadzAcy schronisko dla zwiezql,

3\ zwieee usypiane musi byc traktowane do ostatniej chwili Zycia lagodnie i Wzyja2nie, nale?y
zaoszczQdzia mu tMogi idodatkowych udreczen, sam zabieg uspienia powinien byc wykonany
w spos6b humanitarny,

4) zwloki uspionych zwiezqt musza byc odpowiednio zabezpieczone do czasu zabtania ich ptzez
odpowiednie sluzby.

ss.
W celu zapewnienia mie.isca dla zwierzqt gospodarskich w zakresie zabezpieczenia pomteszczen

gospodarskich w przypadku koniecznosci ulokowania w nich zwrerzqt gospodarskich, wskazuje siQ
gospodarstwo rolne w Sosnicowicach, 44-153 ul. Raciborska 9 Zakres umowy okresla gotowosc
zapewnienia im wlasciwej opieki do czasu ich zwrotu lub innego rozstzygnigcia okreslonego
w art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie zwiezet.

s 10.

Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zda1zen drogowych z udzialem
zwierzqt realizowane bQdzie poprzez Eugeniusza Apafta Lekarza Weterynarii prowadzqcego Gabinet
Weterynaryjny przy ul Korfantego '12 w Gieraltowicach, z kt6rym zawarto stosownq umowe.

s 11.

1 Na realizac.iQ zdai wynikajEcych z niniejszego programu przewidziano Srodki w kwocie
90 047 ,12 zl w tym'

1],76 191,122r, na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwiezQtami oraz rch wylapywanie na terenie
gminy imrasta, obligatoryjna sterylizacjg albo kastracje zwierzqt z terenu gminy imiasta
pzebywalqcych w schronisku,

2) 8 856,00 zl na usypianie Slepych mlot6w oraz zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdazen drogowych z udzialem zwiezEt,

3) 5 500,00 zl na zapewnienie opieki nad wolno zyjecymi kotami z terenu Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny oraz ich dokarmianie

2 Srodki wymienine wust. l zostanq sfinansowane z dzialu 900, rozdzial 90013g 4300 oraz
rczdzialu 90095 S 4300 iS 4210,

3. Wydatkowanre Srodkow o ktorych mowa w ust 1, nastepowae bQdzie w oparciu o

1) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wien publicznych ( t. j Dz U z 2019, poz 1843 ze
poz. zm,l,

2) wewnQtzne regulacje dotyczEce udzielenia zamowien publicznych o wartosci nieprzekraczajqcej
wyrazonej w zlotych r6wnowartosci 30 000 euro.
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