
. dotycz4ce konsultacji projektu uchwaly w sprawie programu opieki nad
bezdomnymi zwiezetami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie
Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny w 2021 roku.

Zarzqdzeniexr !.9 nt
Bu rmistrza Gm i ny i Miasta Czenarion ka-Leszczyny

zdnia??luty 2021 roku

zarzEdzam, co nastepuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1iust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.u. z 2o2o r. poz.1os7 z po2n. zm.) oraz Uchwaly
Nr l)U1 38/'l 5 z dnia 26 czerwca 201 5 r. Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach
w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci po2ytiu publicznego
i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3'ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie ,projekt6w ait6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalno5ci statutowej tych organizacji.
( Dziennik Uzgdowy Wojew6dztwa Slqskiego z 2015 r. poz.388'8 j -

sl
1 . Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaty Rady Miejskiej

w Czerwionce - Leszczynach w sprawie pzyjQcia programu opieki nad OezOomnymi
zwiezetami oraz zapobiegania bezdomnoSci zwiezEt na terenie Gminy i Miasta
Czenivionka - Leszczyny w 2021 r.

2. Ustalic termin pzeprowadzenia konsultacji od 04.02.2021 r. do 11.02.2O21 r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach se organizacje pozazqdowe oraz

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1OS7
z p62n. zm.)

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszac.
1) w formie pisemnej na adres: Zazqd Drog i Slu2by Komunalne ul. polna 6

44-238 Czerwionka - Leszczyny ( decyduje data wptywu )2) pocztq elektronicznq na adres e-mail 4disk@czerwionka-leszczyny. com. pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4Zll 543wewn.27.

5. udzielanie wyjasnieri oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczecych projektu uchwaly
nale2y do kompetencji kierownika Pionu Slu2b Komunalnych.

s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w g 1ust.'1 stanowi zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia

2. Nieprzedstawienie przez ww.podmioty opinii w terminie okreslonym w S 1 ust. 2 oznacza
akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 ust.1.

BURMISTN,Z
CMINY I MI,ASTA

Czcrwrcnla-I c"aczJ''ry



s3

1. sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zarqczy wlasne stanowisko
od-nosnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie inteinetowej Uzqdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

RAD(,^ AWNY

iaste
eszczynyCzerwi



BURMISTRZ
GMIN} I IVIIASTA

Czerwionka-kszczyny

Zalwierdzoly przez

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH

z dnia ...... 2021 t

s2.
Vwkonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Gminy i Miasta.

Zol,gs-a-,r|t<. M/. .L

S /aosdt*h- t4r. hg lLi
Z &*.4 O).O2. oz.cel 1.

Ptoiekt

z d\ia 28 styczatia2D2l t.

dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym

w sprawie prryiecia programu opieki nad. bezdomnymi zwiez?tami oraz zapobieganiabezdomnosci avierzet na terenie Gminy i Miasta cierwionra-Lesz czyny w 2021 roku.

- -Na 
podstawie 

. 
art- 'rB ust. 2 pkt. 'r 5, art.40 ust. 1, art.41 ust. l ustawy zdnia g marca 1990r.o samorzqdzie gminnym (t .i. Dz. u.. z 20.20 t. goz l1J z g62n. zm.) w zwiqzku z ad. 11a rri. t u"t"*yz dnia 2l sierpnia 1997 r. o ochronie 

_zwierzqt (tj. Dz. u.' z2oio r. poz- 63g), po ,"opinrow"niu poe.Po\ iatowego Lekarza weterynarii w Rybniku, k6ra rowie-ried oraz po pzeprowadzeniu konsurbqispolecznych

Rada Micjska w Czor.wionce-Leszcrynach
uchwala, co nastQpuje:

s1.
Przyjqd Program opieki nad bezdomnymi zwierzqtami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt naterenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny w io21 roku, w urzm'ieniu 

"i*ii"^v,i 
'*le;ikr,

stanowiqcym integralnq czes6 niniejszej uchwily.

Uchwala wchodzi
Wojew6dztwa Slqskiego

s3.
w zycie po uptywie 14 dni od

yny

Mesla szewsH
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Zalqcznik Nr 1 do uchwaly Nr....................

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia....................2021 r.

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZETAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZOOMNOSCI
ZVI'IERZAT NA TERENIE GMINY i MIASTA C2ERWONKA-LESZCZYNV W ZOZi NOiU -

WPROWADZENIE

.zgodnie z art. Iustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwie..qr ".ntierze iako istota zyjqca,zdolna do. odczuwania cierpienia, niejest rzeczq. czlowiek jesr mu winien poszanowanie, ochronqi opieke'. woparciu o art. r ust. 3.ww. ustawy ,oigan adminiitracji pubricznei 'poae;ru;e 
oiLt"nia n"zecz ochrony v iezqt, wsp6ldzialajqc wtym zikresie z odpowiednimi indtytuq"lni-'i ot-"niirqr.i

kraiowymi i miedzynarodowymi'.

PodstawQ.prawnq podiQcia pzez Rade Miejskq w czerwionce-Leszczynach uchwary w sprawieprogramu 
-opieki 

nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqi naGrenie
Gminy iMiasta czenrionka-Leszczyny, zwanego darej prolramem jest art. l1a ust. i i2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie . zwietqt - (t. j. Oz.U. z 2OZO,, por. OSay.Program ma zastosowanie do wszystkich zwierzqt domowych w szczeg6rnosci psoui-i r,oto*,
w tym kot6w wolno zryjqcych oaz 

^Nierzqt 
gospodarskich.

_ wekszo6c dzialan okreslonych w programie dotyczy ps6w ikot6w, poniewa2 skala bezdomnosci
tych zwiezqt jest najwigksza w catym kraju.

Bezdomnos6 zwiezqt jest zjawiskiem spotecznym, kt6rego gl6wnymi przyczynami sq:
1 ) niekontrolowane rozmna2anie,

2) porzucanie zwierzqt pzez wlaScicieli,

3) ucieczka zwierzqt od wlascicieli,

4) latwoS6 pozyskiwania zwierzqt,

5) panujEce mody na posiadanie zwiezqt okreslonych ras.

Sterylizacja i kastracja czyli pozbawianie mo2liwosci rozfinazania zwierzqt bezdomnych to
najskutecznieisza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczosci zwierzqt.

. Koty wolno ryjqce, bytujqce gl6wnie w piwnicach budynk6w mieszkarnych, sq erementem
ekosystemu miejskiego, a ich. obecnoSC zapobiega rozprzestrzenianiu siq gryioni lmyszy
i szczur6w ). Kot6w tych nie nale2y wylapywa6 i umieszczai w schronisku, tecz sivarza6 wafunri
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

. Realizacia wszystkich zada6 okreslonych w programie, zmietza do ograniceenia liczby
bezdomnych zwiezqt trafiajqcych do Schroniska dla Bezdomnych Zwiezqt w RlOnifu.

Postanowienia og6lne

s1.
llekroc w Programie jest mowa o:

1) schronisku - nalezy pzez to rozumiec schronisko dta Bezdomnych zwieE:ql pzy Rolniczej
Sp6ldzielni Produkcyjnej ut. Majqtkowa 42, 44-200 Rybnik,

2) Programie - nare2y wzez lo rozumiee program opreki nad zwierzetami bezdomnymi oraz
zapobaegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny w 2oi1 toiu.

s2.
Realizatoram i Programu sq:

1) Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2) Zatzed Drog i SluZby Komunalne w Czenvionce-Leszczynach,
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3) Schronisko dla bezdomnych zwierzqt w Rybniku,

4) organizac,e_ pozazqdowe, ktorych. celem statutowym iest ochrona zwiezqt, dzialajqcena terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Realizacia zalo2onych cel6w

s3.
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy i Miasta cze*ionka-Leszczyny jestrealizowane popeez zawarcie umowy z podmiotem prowadiqcym schronisko aa z,,iil..iit naSwiadczenie ugug z zakresu:

1) wylapywanie bezdomych zwiezqt,

2) 
L?y^6r,^9:_91"1i:f? 

zwieet -. za wyjqtkiem zwierzqt (psow) nie wykazujqcych agresji oraz kot6w,
Krore oowozone bedq pzez stuzby gminne, tj. stra2 Mieiskq rub zazqd Drdg i'sluzoy Komunarne,

3) przyjecie i pzetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwierzQt z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,

4) zapewnienia .niezbqdnej opieki weterynaryine, pzetrzymywanym zwierzetom, w tym obrigatoryinq
sterylizacie albo k€stracje zwierzql przekazywanych oo icnronis'ka, a tat<ze'uJyiianiE si"povi rioto*,
przy .eym zabiegi steryrizac,i i.kastragi wykonywane bqde nie wczesnie.i niz p6'e miesi{&ch ocrdniaprzyjeaa arietzgcta do schroniska

5) zapewnienie podstawowych, warunk6w sanitamo-bytowych pzetrzymywanym zwiezelom,
6) utylizac.le padlych zwierzqt,

7) prowadzenie ewidencii ptzyjetych i rozdysponowanych zwierzqt,

8) zapewnienie stalego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia (w tym soboty, niedziele
i 6wiqta),

9) inne usfugi zwiqzane z probremami bezdomnych zwierzqt w tym miedzy innymi poszukiwanie
wlascicieli dla bezdomnych zwiezqt.

s4.
sprawowanie opieki nad kotami worno 2yjqcymi, w tym ich dokarmianie, rearizowane jest popzez:

1) zakup karmy dla kot6w worno zyjqcych i pdekazanie wyznaczonemu opiekunowi sporecznemu
w celu ich dokarmlania,

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

'

s5.
Na terenie Gminy iMiasta czen ionka-Leszczyny wyrapywanie bezdomnych, wykazuiacych agresiQ

zwierzqt realizowane iest przez podmiot prowadzqcy scnr6riist<o dta zt erzqi ni poo-.t"ii-"'p"opi."*i
umowy, zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami.

s6.
Ograniczanie populacji bFzdomnych arierzql popzez sterylizacjQ ikastracie zwierzqt,

w szczeg6lnosci.ps6w i kot6w, iest realizowa-ne pzez.podmioi prowadzqiy scniinist<o ola zr,viezqt, gdziesq .pzeprowadzane zabiegi .steryrizacji. rub kastraqi zilienet przyietych oJ 
"cr,-ld,iisxa,, lry,ltk,gr ".nt9rzet, 

u kt6rych istniejq przeciwwskazania do wykonanii tyitr iiLitgow, iu""li n" 
"tanzdrowia lub wiek, zgodnie z wyst?pujqcymi zasadami:

1) zabiegi steryrizacji i kastracii mogq by6 pzeprowadzane wyrqcznie przez rekarza weterynarii,
2) zabiegom sterylizacji i kastracji 

_nie 
podlegajq zwiea:eta w okresie 3 miesiqcy od umieszczenia

w Schronisku z uwagi na mo2liwoS6 zgloszenii siq wla:iiiciela lub opiekuna. ' '

s7.
Poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwiezqt realizowane iest poprzez:

ld: DC9FEFD6-88C7-40'l 7-8428-0AOOF8CDFE34. prqekt
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1)informowanie o mo2liwosciach adopcji zwie.zqt bezdomnych, dokonywane za posrednictwem stronyintemetowej podmiotu prowadzqcegb schronisko ota iwiez4r, z kt6rym podpisano umowe nawytapywanie i adopcig,

2) wsp6ldzialanie z organizaqami spolecznymi w zakresie poszukiwania nowych wla6cicieli zwierzqt.

s8.
Usypianie 6lepych miot6w:

1)usypianie Slepych miot6w moze nastqpic wylqcznie przez lekaza weterynarii w Schronisku, zgodniez podpisanq umowq,

2) lakl i p'zyoyne uspienia srepych miot6w odnotowu.ie sie w ewidencii prowadzonej przez podmiotprowadzqcy schronisko dla z\rvlerzqt

3) 1*rezq usypiane musi bye lraktowane do ostatniej chwiri zycia ragodnie i p(4ja2nie, narezyzeoszeedae mu tnrogi idodau(o\ ych udreczei, sah zabieg 
-uspieni-i 

powiniln 'i,ve'*y[onrny
w spos6b humanitamy,

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

se.
W celu.zapewnienia miejsca.dla zwiezqt gospodarskich w zakresie zabezpieczenia pomieszczeigospodarskich w przvpadku koniecznosci uioliowania w nich zwiezqt 6.-pd;rki;'h, ;"k .G .iegospodarstwo rolne w Sosnicowicach, 44-153 ul. Raciborska 9.

Zakres umowy okresla gotowo36 zapernienia im wtasciwej opieki do czasu ich zwrotu lub innegorozstzygnigcia okreslonego w art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie zwiezqt.

s r0.

. 
zapewnienie carodobowej opieki weterynaryine.i w przypadkach zdatzeh drogowych z udziarem

#L":1-:e.fli1yf. Fd-zie.popf-ez E_useriiuszJ ei:a.ti lii<arza wererynarii proirorq""so-duin"t
weGrynaryJny przy ut. Korfantego 12 w Gieraltowicach, z K6rym zawarto stosownq umowg. -

1 . Na realizacje zdari
91 047 ,12 zl w tym:

s 11.

wynikajqcych z niniejszego programu pzewidziano 6rodki w kwocie

1)76 
.19'1,12 zl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzgtami oraz ich wyrapywanie na tereniegminy i miasta, obrigatoryinq steryrizac.ie arbo kastraciQ' zwiezqt z teien'u' grinv -i ,i""t"pzebywajqcych w schronisku,

2)8 856,00 zl na usypianie srepych mior6w oraz zapewnienie carodobowei opieki weterynaryinej
w pt4padku zdatzen drogowych z udzialem zwie.zqt,

3) 6 000'00 zl na zapewnienie opieki nad woho 2yjqcymi kotami z terenu Gminy i Miasta cze*ionka_
Leszczyny oraz ich dokarmianie.

---2. srodki wymienine w ust. i zosranq sfinansowane z dzialu 900, rozdziar 90013 s 43oo oruz z dziafu900, rozdzialu 90095 S 4300 i S 4210,

3. Vwdatkowanie Srodk6w o kt6rych movra w usl 1, nastepowac bedzie w oparciu o:
1) ustawe z dnia 1 1 wrzesnia 2019 roku prawo zam6wie6 pubricznych ( t. j. Dz. u. z 2019, poz.2o1g),
z) 

1v^ey191rz1e reguracje dotyczqce udzierenia zam6vvien pubrienych o wartosci mniejszej od kwoty
130 000 zlotych.

.i

ld: DCgF EF06-88C7-401 7-8428-0A00F8CDFE3A. projekt

/l
eumlst.,'

GmirJ i Miasta
Czeruii grtf, a- Leszczyny

wicl"Jtn,"'"*n

Strona 3


