
ZarzqdzenieNr !.9 nt
Bu rmistrza Gm iny i Miasta Czenarion ka-Leszczyny

zdniaQ?luty 2021roku

dotyczqce konsultacji projektu uchwaly w sprawie programu opieki nad
bezdomnymi zwierzgtami oraz zapobiegania bezdomno6ci zwierzqt na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2021 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1017 z po2n. zm.) oraz Uchwaly
Nr lX138/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czenrvionce- Leszczynach
w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego
i organizacjami pozaz4dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie ,projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalno6ci statutowej tych organizacji.
( Dziennik Uzgdowy Wojew6dztwa Slqskiego z 2015 r. po2.3888 ) -

za.zqdzam, co nastgpuje:

s1

1 . Przeprowadzic konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach w sprawie pzyjgcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzqtami oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzet na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny w 2021 r.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultagi od 04.02.2021 r. do 11.02.2O21 r.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozazqdowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2O2O r. poz. 1057
z po2n. zm.)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae.
1) w formie pisemnej na adres: Zatzqd D'og iSlu2by Komunalne ul. Polna 6

44-238 Czerwionka - Leszczyny ( decyduje data wptywu )
2) poczte elektronicznq na adres e-mail 4disk@czerwionka-leszczyny. com pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4277 543wewn.27.

5. Udzielanie wyjasniei orcz ptzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczacych projektu uchwaly
nale2y do kompetencji kierownika Pionu Slu2b Komunalnych.

BURMISTN,Z
CMINY I MI,ASTA

Czcrwrorlo-I-cszczyny

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1ust.1 stanowi zalqcznik do niniejszego Zaz:qdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez ww.podmioty opinii w terminie okreslonym w $ 1 ust. 2 oznacza
akceptacje przedstawionego projeKu uchwaly, o K6rej mowa w g 1 ust.1.



s3

1. sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie Miejskiej.2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wrasne stanowrsio
odnosnie uzyskanych opinii i opubrikuje je na stronie inieinetowej Uzgdu Gmrny
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Projekt

z dnia 28 stycmia 2021 r.
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH

z dnia .....-.-............ 2021 t

s2.
lArlkonanie uchwaly powierza siQ Burmistzowi Gminy i Miasta

w sprawie prryjecia Programu opioki nad bezdomnymi zwieaQtami oraz zapobiegania
bEzdomnosci zwierzqt na terenie Gminy i Miasta cierwionka-Leszcryny rriozr roxu.

Na podstawie 
. 
art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r.

o samorzadzie gminnym (t. i. Dz. u- z 2o2o r. poz 719 z p6zn. zm.) w zwiqiku z atl. 11a ust. 1 uitawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t.j. oz.u. z zo2o r. poz. 63's), po zaopiniowaniu pzez
Powiatowego Lekaza weterynarii w Rybniku, Kola Lowieckiego oraz po pzeprowadzeniu konsultacii
spolecznych

Rada Miejska w Gz6rwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastepujo:

sr.
Przyiqc Program opieki nad bezdomnymi zwiezetami oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt na

terenie Gminy i Miasta czeMionka-Leszczyny w zo21 toku, w bzmieniu okreslonym w zqczniku,
stanowiqcym integralnq czg56 niniejszej ucfrwaly.

Uchwala wchodzi w 2vcie
Woiew6dztYya Slqskiego.

s3.
po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym

mlStr.
i Miasta
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ZalAcznik Nr 1 do uchwaty Nr........_...........

Rady Mie.iskiej w CzeMionce-Leszczynach

z dnia........ -...........2021 t.

WPROWADZENIE

.zgodnie zart. l ustawy zdnia 2r sierpnia 1997r. o ochronie zwietzqr .aNierze iako istota zyjqca,zdolna do. odczuwania cierpienia, nieiest rzeczq. czrowiek.iest mu winien poszanowanie, ochronqi opiekg". woparciu o arr.l ust. 3 ww. ustawy ,oigan administracji pubricznej 'pooeirrle 
Jibrani" n"

rer ocfpnl *tierzqr, wsp6rdziarajqc w tym zrkresie z odpowiednimi injtyruc.;ami 'i or!-"ni=q"ri
kraiowymi i miedzynarodowymi".

Podstawq.prawnq podjgcia przez Rade Miejskq w Czenaionce_Leszczynach uchwaly w sprawieprogramu 
-opieki 

nad zwierzQtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt na-ierenie
Gminy iMiasta czerwionka-Leszczyny, zwanego darej prolramem iest art. lla ust. 1i2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. oochronie . zwiezqt - (t.j. bz.U. z ZO2d, po. OeAi.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierzqt domowych w szczeg6lnoscl isovJ 

-ixotow,

w tym kot6w wolno Zyiqcych otaz zlriezqt gospodarskich.

\tviqkszos6 dzialai okreslonych w programle dotyczy ps6w i kot6w, poniewaz skala bezdomnosci
tych zwierzqt jest na,wigksza w calym kraiu.

BezdomnoS6 zwierzQt jest zjawiskiem spolecznym, kt6rego gl6wnymi przyczynami sq:
1 ) niekontrolowane rozmna2anie.

2) porzucanie zwiezqt przez wlascicieli,

3) ucieczka zwiezqt od wlascicieli,

4) latwos6 pozyskiwania zwierzqt,

5) panujqce mody na posiadanie zwiezqt okreslonych ras.

sterylizacja i kastracja czyri pozbawianie mozriwosci rczmnazania zwiezqt bezdomnych to
najskuteczniejsza meloda unikania niekontrolowanej rozrodczosci zwierzqt.

. Koty worno.iyiQce, bytujqce gl6wnie w piwnicach budynk6w mieszkarnych, sq erementem
ekosystemu miejskiego, a ich obecnosc zapobiega rozpzestrzenianiu siq gryioni (myszy
i szczur6w ). Kot6w tych nie narezy wytapywae i umieszczai w schronisku, recz s[vaza6 waruntd
bytowania w mieiscach ich dotychczasowego schronienia.

_ Realizacja wszystkich zadari okresronych w programie, zmierza do ograniczenia Iczby
bezdomnych zwiezqt trafiajqcych do Schroniska dla Bezdomnych Zwiezqt w Ribniku.

Postanowienia og6lne

sr.
llekro6 w Programie jest mowa o:

'l ) schronisku - nale|y pzez to rozumiec schronisko dla Bezdomnych zwieeql wzy Rolniczej
Sp6ldzielni Produkcyjnej ut. Majqtkowa 42, zl4-200 Rybnik,

2) Programie ' narei^! ptzez to rozumiec program opieki nad zwiezetami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwiezqt na lerenie Ghiny i Miasta czerwionka-Leszczyny w zoil toiu.

s2.
RealEatorami Programu sq:

'l ) Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2l ZaEed Dr6g i Sfuzby Komunalne w CzeMionce-Leszczynach,

ld: DCgFEFD6-B8C7-401 7-8428-0A0OF8CDFE3A. projekt
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3) Schronisko dla bezdomnych zwierzet w Rybniku,

4) organizacje- pozarzqdowe, ktorych. celem statutowym iest ochrona 
^Nier:ql, 

dzialaiqce
na lerenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Realizacja zalozonych cel6w

s3.

.zapewnienie opieki bezdomnym zwiezQtom z terenu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny jest
realizowane popzez zawarcie umowy z podmiotem prowadzqcym schronisko ora zwietit na
Swiadczenie uslug z zakresu:

1 ) wytapywanie bezdomych zwierzet,

2) dow6z do schroniska z ietzql -.za wyjqtkiem zwiezqt (ps6w) nie wykazujqcych agresji oraz kotow,
kt6re dowozone bedq pzez sruzbv gminne, tj. srra2 Miej;kq ru6 zaoio or{i i'srrzu-v k,irr*rn",

3) przyjecie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierzql z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,

4) zapewnienia niezbednej opieki weterynaryinei pzetzymywanym zwierzQtom, w tym obrigatoryinq
sterylizacie albo kastracje zwiezet pzekazywanych do ichronisi<a, a tak2e'usypiani6 srepor,i mioitiw,
przy .e\lm zabiegi sterylizacii i.kastracii wykonywane bqdq nie wczesniej niz pil 3 miesiqiach od dnia
przyiecia zwieeecia do schroniska

5) zapewnienie podstawowych, warunk6w sanitamo-bytowych przetrzymywanym zwierzetom,
6) utylizacie padlych zwiezqt,

7) prowadzenie ewidenqi przyjQtych i rozdysponowanych zwierzat,

8) zapewnienie stialego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia (w tym soboty, niedziele
i SwiQta),

9) inne uslugi tttiqzane z problemami bezdomnych a^rierzqt w tym miedzy innymi rcszukiwanie
wlascicieli dla bezdomnych zwiezqt.

s4.
sprawowanie opieki nad kotami wolno 2y.iqcymi, w tym ich dokarmianie, realizowane iest poprzez:

'l) zakup karmy dla kot6w wolno zyiqcych ipzekazanie wyznaczonemu opiekunowi spolecznemu
w celu ich dokarmiania,

2)podejmowanie inten encji w sprawach kot6w wolno 2yiqcych przy udziale organizacii spolecznych,
kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwiezqt. 

'

s5.
Na terenie Gminy i Miasta czeMionka-Leszczyny wytapywanie bezdomnych, wykazujqcych agresiQ

zwiezqt realizowane jest przez podmiot prowadzqcy schronisko dla zwierzqi na p6ostawie'poopisanei
umowy, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

s6.
ograniczanie populacji bezdomnych zwierzqt popzez sterylizac.ig i kastracie zwiezqt,

w szczeg6lno6ci ps6w i kot6w, jest realizowane przez podmiot prowadzqcy schi6nisko dla apiezqt, goziesq .przeprowadzane zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierzqt przyiQtych do schion]ska,
z wyjetkiem zwiezqt, u kt6rych istnieiq przeciwwskazania do wykonanii tyitr iaLilgow, z uwagi na stan
zdrowia lub wiek, zgodnie z wystepujqcymi zasadami:

1) zabiegi sterylizacii i kastracii mogq by6 przeprowadzane wylqcznie pzez lekarza weterynarii,
2) zabiegom sterylizacji i kaskacji nie podlegajq zwierzeta w okresie 3 miesiecy od umieszczenia

w Schronisku z uwagi na mozliwose zgbszenia sig wlasciciela lub opiekuna.

s7.
Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt realizovrane jest poprzez:

ld: DC9FEFO6-B8C7-401 7-8428-0A00F8CDFE34. poekt
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se.
W celu zapewnienia miejsca dla zwiezet gospodarskich w zakresie zabezpieczenia pomieszczei

gospodarskich w pzypadku koniecznosci ulokowania w nich a,vierzat gospodarsklch, wskazuje siQ
gospodarstwo rolne w SoSnicowicach, 44-153 ul. Raciborska g.

Zakres umowy okresla gotowo66 zapewnienia im wlasciwej opieki do czasu ich zwrotu lub innego
rozstzygni?cia okreslonego w art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie zwieEet.

s 10.

, 
zapewnienie calodobowe.i opieki weterynaryine.i w przypadkach zdarzerl drogowych z udzialem

avierzqt realizowane bQdzie poprzez Eugeniusza Aparta Lekarza weterynarii prowadzqcego Gabinet
Weterynaryjny przy ul. Korfantego 12 w Gierahowicach, z K6rym zawarto stosowna umowq. 

-

1. Na realizacje zdan
91 U7 ,12 zl w tyrn:

s 11.

wynikajqcycfr z ninieiszego programu przewidziano Srodki w kwocie

1)76 191,12 2l na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzQtami oraz ich wylapywanie na terenie
gminy i miasta, obligatory,nq sterylizacje albo kastraqe zwierzqt z teienu gminy i miasta
pzebywajAcych w schronisku,

2) 8 856,00 zl na usypianie slepych miot6w oraz zape\,vnienie calodobowej opieki weterynaryinei
w pt4padku zdazen drogowych z udzialem zwiezqt,

3) 6 000,00 zl na zapewnienie opieki nad wolno zyjecymi kotami z terenu Gminy i Miasta Czenrionka-
Leszczyny oraz ich dokarmianie.

-2. 
Srodki wymienine w ust. I zostanq sfinansowane z dzialu gOO, rozdzial 90013 S 4300 oraz z dzialu

900, rozdziatu 90095 S 4300 i S 4210,

3. Vwdatkowanie Srodk6w o kt6rych mowa w ust 1, nast?powac bedzie w oparciu o:

1) ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zam6wie6 publicznych ( t. j. Dz. U. 22019, poz.2O19l,

2) Yr-e]vlt9!rz!e regulac.ie dotyczqce udzielenia zam6wieri publicznych o wartosci mniejszej od kwoty
130 000 zlotych.

)szczyny

szarsld

_i
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1) informowanie o mozliwosciach adopcji zwiezqt bezdomnych, dokonywane za posrednici^rem stronyintemetowej podmiotu prowadzecego schronisko dra 
'*tierzqt, 

z'rto.ym pboprano ,ro*{ n"
wylapywanie i adopcje,

2) wsp6ldziatanie z organizaciami spolecznymi w zakresie poszukiwania nowych wla5cicieli zwiezet.

s8.
Usypianie Slepych miot6w:

1)usypianie Slepych miot6w moze nastqpiC wylqcznie przez lekarza weterynarii w Schronisku, zgodnie
z podpisana umowq,

2) lakt i pt4czyne uspienia slepych miot6w odnotowuje siQ w ewidencji prowadzonej pzez podmiot
prowadzqcy schronisko dla zwierzet,

3) a ie|zQ usypiane musi by6 .traktowane do ostatniej chwiri zycia lagodnie i pt4ia2nie, nalezry
zaoszcz€dzid mu trwogi idodatkowych udreczen, sam zabieg uspienia powinibn'6y6 wykonany
w spos6b humanitamy,

4) zwloki uspionych zwiezet muszq byc odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie stu2by.
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