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Zarzqdzenie Nr ..9F.. ng
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia .43..stycznia ZO23 roku

dotyczqce konsultacji projektu uchwaty w sprawie programu opieki nad
bezdomnymi zwierzgtami oraz zapobieginia bezdomno6ci iwierzqt na terenie
Gminy i Miasta Czerurionka - Leszczyny w 2023 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
P.ozY!!.! p_ublicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwaty
Nr 1X138/15 z dnia 26 czeruvca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynacn
w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci po2ytku publicinego

ymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
nego i o wolontariacie, projektow aktow prawa
lalno5ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz.

zazqdzam. co nastgpuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, ktorych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czenruionce - Leszczynach w sprawie pzyjgcii Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzqtami oraz zapobiegania bezdomno5Ci-zwiezq[ na teienie Gminy i Miasta
Czenrvionka - Leszczyny w 2023 r.

Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 25.01.2023 r. do 31 .01.2023 r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe otaz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 t.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2022 t. poz. 1327 ze
zm.).

oZna zglaszae.
og i Sluzby Komunalne ul. Polna 6 44-238
plywu)

k@ezerwionka-leszczyny. com. pl
3) za posrednictwem faksu pod numerem 32 qlll s+swewn.2r.
Udzielanie wyja6nieri oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu uchwaly
nale2y do kompetencji kierownika pionu Slu2b Komunalnych.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1ust.1 stanowi zalqcznikdo niniejszegoZarzqdzenia.
Niepzedstawienie przezww.podmioty opinii w terminie okreSlonym w g 1-ust. 2 oznacza
akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o ktorej mowa w i t ust.t.
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s3

sprawozdanie z ptzeprcwadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie interneiowej Uzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczy nach.

s4

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Proiekl

zdnia 13 stycznia 2023 r.
Zatwierdzony pr2e2 ............

ucHWAtA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWTONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2023 r.

w sprawie qrzyjgcia Programu opieki nad bezdomnymizwierzgtamioraz zapobieganiabezdomno6cizwierzqt na terenie Gminy i Miasta Cierwionka-i""="ryny w 2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust. 1, art.4l ust. 1 ustawy zdnia g marca 19g0 r.osa 22023t. poz 4 1a ust. l ustawy zdnia21s (t.j. Dz. i. z2O zm.), po zaopiniowaniupze w Rybniku, orga rych'ceiem dzialania jestochr o pzeprowadzen ych

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

s1.
Przyiqe Program opieki nad bezdomnymi zwierzqtami oraz zapobregania bezdomnosci zwiezqt naterenie Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny w zozg roku, w'urzmi6niu okr"slon1lm w zalqczniku,

stanowiqcym intergralnq czq66 niniejszej uchwaly.

s2_
Wykonanie uchwaly powierza sig BurmistrzowiGminy i Miasta.

s3.
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.

Irmls$z
l iMiasta

ezerwi a-Leszczyny
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ZalEcznik Nr 1 do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w CzerWionce-Leszczynach

z dnia......... ... ... ..2023 t.

PROGRAM OPtEKt NAD BEZDOMNYMT ZW|ERZqTAMt ORAZ ZAPOBTEGANTA BEZDOiINOSC|
ZWERZAT NA TERENIE GMINY i MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2023 ROKU

WPROWADZENIE

Zgodnie z art 'l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwiezql 'zwietze 
jako istota zyjEca,

zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest zeczq. Czlowiek jest mu winien poszanowanie, ochron?
iopieke". Woparciu oart.1 ust.3ww. ustawy ,,organ administracji publicznej podejmuje dzialania na
rzecz ochrony zwiezEt, wsp6ldzialajqc w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami iorganizacjami
krajowymi i miqdzynarodowymi".

Podstawq prawnq podjqcia pzez Rade lViejskq w CzeMionce-Leszczynach uchwaly w sprawie
programu opieki nad zwiezgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno6ci zwiezqt na terenie
Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, zwanego dale.i Programem jest art. 1 1a ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2l sierpnia 1997r. o ochronie zwiezqt (1.). Oz.U. z 2022, poz.572z p62n. zm.\.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierzqt domowych w szczeg6lnosci ps6w ikot6w,
w tym kot6w wolno ?yjaclch oraz zwiezqt gospodarskich.

Wqkszos6 dzialah okreslonych w Programie dotyczy ps6w ikotow, poniewaz skala bezdomnosci
tych zwierzqt jest najwi?ksza w catym kraju.

Bezdomno66 zwierzqt jest zjawiskiem spolecznym, kt6rego glownymi przyczynami sq:

'l ) niekonkolowane rozmnazanie,

2) pozucanie zwierzqt przez wlascicieli,

3) ucieczka zwiezqt od wlascicieli,

4) latwosC pozyskiwania zwierzqt,

5) panujace mody na posiadanie zwiezqt okreslonych ras

Sterylizacja i kastracra czyli pozbawianie mozliwosci rczmnaaania zwiezqt bezdomnych to

najskuteczniejsza meloda unikania niekontrolowane.i rozrodczosci zwierzqt

Koty wolno lyjqce, bytujqce gl6wnie w piwnicach budynk6w mieszkalnych, sq elementem

ekosystemu miejskiego, a ich obecnosc zapobiega rozprzestzenianiu sig gryzoni (myszy

iszczur6w ). Kot6w tych nie nalezy wytapywae iumieszcza6 w schronisku, lecz stwarzac warunki
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Realizacja wszystkich zadan okreslonych w Programie, zmieza do ograniczenia liczby

bezdomnych zwierzqt trafiajqcych do Schroniska dla Bezdomnych Zwiezqt w Rybniku

Postanowienia 096lne

s1.
llekroe w Programie jest mowa o:

1)Schronisku - nalezy ptzez to rozumiec Schronisko dla Bezdomnych ZwierzAt przy Rolniczej

Spoldzielni Produkcyjnej ul. Majqtkowa 42, 44-207 Rybnik,

2) Programie - nalezy ptzez to rozumiec Program opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomno6ci zwietzql na terenie Gminy i Miasta czeMionka-Leszczyny w 2023 toku.

s2.
Realizatorami Programu sq:

1)UzEd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2l Zarzqd Dr6g iStuzby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach,

3) Schronisko dla bezdomnych zwiezqt w Rybniku,
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4) organizacje pozarzqdowe, kt6rych celem statutowym jest ochrona zwiezqt, dziat4qce
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Realizacja zalo2onych cel6w

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

realizowane poIzez zawarcie Umowy z podmiotem prowadzqcym schronisko dla zwierzqt na

Swiadczenie ustug z zakresu:

1) wytapywanie bezdomych zwierzqt - zgodnie z poszanowaniem zasad humanitaryzmo, wylqcznie pzy
'uZyciu 

speclalistycznego sprzetu przeznaczonego do wytapywania zwierzqt, kt6ry nie stwaza

zagroaenia dla zycia i zdtowia zwie1zqt a tak2e nie przyczyni sig do ich cierpienia'

2)dow6z zwierzqt do schroniska - za wyjqtkiem zwierzql (psow) nie wykazujqcych agresji oraz kot6w'

kt6re dowozone bQdq ptzez stuzby gminne, tj Straz Miejskq lub zatzqd Drog i Stuzby Komunalne'

srodkiemtransportuprzystosowanymdobezpiecznegoihumanitarnegoprzewozuzwierzqt'

3)przyj?cieiprzetrzymywaniewschroniskubezdomnychzwierzqtzterenuGminyi[,4iastaCzerwionka.
Leszczyny,

4) zapewnienia niezbqdnej opieki wetery nym zwierzqtom,. w tym obligatoryjnq
'it"r,fiiriie 

"fOo 
kastracjg zwierzqt pze iska, a takze usypianie Slep6w miot6w,

iii iii'=aoi.si sterytiiacji i kaitiacji wczesniej niz po 3 miesiqcach od dnia

przyjqcia zwierzqcia do schroniska

5) zapewnienie podstawowych, warunk6w sanitarno-bytowych przetrzymywanym zwiezQtom'

6) utylizacjq padlych zwierzqt,

7) prowadzenie ewidencji przyjqtych i rozdysponowanych zwierzqt'

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

iSwieta),

9) inne uslugi zwiqzane z problemami bezdomnych zwierzqt w tym miedzy innymi Poszukiwanie

wlascicieli dla bezdomnych zwiezqt.

s4.

Sprawowanieopiekinadkotamiwolnozyjqcymi,wtymichdokarmianie.realizowanejestpopzez:

1)zakup karmy dla kot6w wolno zylqcych iprzekazanie wyznaczonemu opiekunowi spolecznemu

w celu ich dokarmiania,

2) podejmowanie interwencji w sprawach kot6w wolno zy)qcych ptzy udziale organizacji spotecznych'
' 

i t6ryin strtrto*ym celem dzialania jest ochrona zwierzqt'

3) pzeprowadzanie zabieg6w kastracji i sterylizacji kot6w wolno zyjEcych' w ramach umowy z zakladem
' 

ieczniczym dta zwierzqt, w celu ograniczenia pol ulacji kotow

s5.

Na terenie wytapywanie bezdomnych' wykazujqcych agresjq

zwietzql rcatiz sihronisko dla zwierzqt na podstawie podpisanei

umowy, zgodn

56.
zez sterylizacjQ i kastracjq zwierzql'
prowadzqcy schronisko dla zwierzqt' gdzie

-i:i"jiil,,i{?i?'l""Jl'-, 
o:'-:;['i':[X

t:

1) zabiegi sterylizacji i kastracji mogq by6 przeprowadzane wylqcznie przez lekarza weterynarii'

2) zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegaiq .^ui?FS.t'. w okresie 3 miesigcy od umieszczenia
-'* 

Sctionist ,,'uwagi na mozliwosc zgloszenia siq wlasciciela lub opiekuna'

rO, gOZzgga+e8?Oa1FD-AF7O-o23CCMBA35E Proiekt Strona 2



s7.
Poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierzEt realizowane jest poprzez:

1)informowanie o mozliwosciach adopcji zwierzqt bezdomnych, dokonywane za posrednictwem strony
internetowej podmiotu prowadzqcego schronisko dla zwierzqt, z kt6rym podpisano umowq na
wylapywanie i adopcjg,

2) wspotdzialanie z organizacjami spolecznymi w zakresie poszukiwania nowych wlascicieli zwiezqt.

s8.
Usypianie Slepych miotow:

1)usypianie Slepych miotdw moze nastqpi6 wytqcznie ptzez lekatza weterynarii w Schronisku, zgodnie

z podpisanq umowq,

2) takl i przyczynq uspienia slepych miot6w odnotowuje siq w ewidencji prowadzonej przez podmiot

prowadzqcy schronisko dla zwiezqt,

3)zwierzg usypiane musi bye traktowane do ostatniej chwili zycia lagodnie i ptzyiaznie, .nalezy' 
zaoszczedzie mu tryogi idodatkowych udrqczen, sam zabieg u5pienia powinien byc wykonany

w spos6b humanitarny,

4) zwloki uspionych zwierzqt muszq by6 odpowiednio zabezpieczone do czasu zabtanla ich wzez
odpowiednie sluzby.

se.

w celu zapewnienia miejsca dla zwiezqt gospodarskich w zakresie zabezpteczenia pomieszczen

gospodaiskich' w przypadku koniecznosci uloliowania w nich zwierzqt gospodarskich, wskazuje sie

6oiioorr.t*o rolne w Trachy, 44-1s3 ul. Raciborska 9. Zakres umowy okre6la gotowosc z€pewnienia im

;i;{il; opieki do czasu 
-ich 

zwrotu lub innego rozstzygni?cia okreslonego w art. 7 ust. 6 ustawy

o ochronie zwierzqt.

s 10.

Zapewnienie calodobowej opieki weterynarynej w przypadkach zdatzeh drogowych z udzialem

.*i#ii i"riiro*"ne bqdzie popzez Eugeniusi eparta Lekarza Weterynarii prowadzqcego Gabinet

Weterynaryjny przy ul. Korfantego 12 w Gierattowicach' z kt6rym zawarto stosowna umowQ'

s 11.

1.Na realizacje zdalr wynikajqcych z niniejszego programu przewidziano Srodki w kwocie

101 120,80 zl w tym:

1) 83 836,80 zl na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwiezQtami oraz ich wylapywanie na terenie
'gri"y-'i.""ti, obligatoryjne sterylizacjq albo .kastracje zwiezqt z terenu gminy i miasta

fzetiywajqcyctr w schronisku, usypianie Slepych miot6w'

2113 284,00 zl zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w pzypadku zdarzen drogowych

z udziatem zwierzqt.

3)4 O0O,0O zl na zapewnienie opieki nad wotno zyjqcymi kotami z terenu Gminy i Miasta CzeMionka-

Leszczyny oaz ich dokarmianie.

2. Srodki wymienine w ust. 1 zostanq sllnansowane z dzialu 9OO, rozdziat 90013 S 4300 oazz dzialu

9OO, rozdziatu 90095 S 4300 i S 4210,

3. Vvydatkowanie Srodk6w o kt6rych mowa w ust 1, nast?powac bqdzie w oparciu o:

'l ) ustawe z dnia ll wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych ( t j Dz U z 2022'

poz. 1710 z P62n. zm l,

2)wewnQtrzneregulacjedotyczqceudzieleniazam6wieipublicznychoWartoscinmniejszejodkwoty
130 000 zlotych.
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