BURMISTRZ

GMINY I MIASTA

C"3-wionka -Les?azYllY

Zarzqdzenie ttr ..9.!.. nz
Burmistrza Gm iny i Miasta Czenrvion ka-Leszczyny
z dnia ..8.. lutego 2022 roku

dotyczqce konsultacji projektu uchwaly w sprawie programu opieki nad
bezdomnymi annierzgtami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2022 roku.

Na podstawie art. 5 ust. 1 iust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o dzialalnosci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 t. poz. 1OS7 ze zm.) oraz Uchwaly
Nr 1)U138/1 5 dnia 26 czeruca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci po2ytku publicznego
i organizacjami pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie, projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Uz.
Woj. Sl. z 2015 r. po2.3888)

z

zarzqdzam, co nastqpuje

:

sr
1. Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjqcia Programu opieki nad bezdomnymi
zwiezetami oraz zapobiegania bezdomnoSci zwietzqt na terenie Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny w 2022 t.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 10.O2.2022 t. do 16.02.2022 t.
3. Podmiotami uprawnionymi do udziatu w konsultacjach sq organizacje pozatzqdowe oruz
2.

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r.
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. rJ. z ZO2O r. poz. 1O5Z ze

4.

zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszac.
1) w formie pisemnej na adres: Zazqd Drog i Slu2by Komunalne ul. polna 6 44-Z3g
Czerwionka - Leszczyny (decyduje data wplywu)
2) pocztq elektronicznq na adres e-mail 4disk@czerwionka-leszczyny. com. pl
3) za posrednictwem faksu pod numerem 32 4277 543 wewn.2l.
Udzielanie wyjasniei oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu uchwaly
nale2y do kompetencji kierownika Pionu Slu2b Komunalnych.

s2
1.

2.

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 ust.1 stanowi zalqcznik do niniejszego Z arzqdzenia.
Nieprzedstawienie pzez ww.podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2 oznacza
akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1.

s3
1.

2.

Sprawozdanie z ptzeptowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie
Miejskiej,
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmisiz zarqczy wlasne stanowiit'o
odnosnie uzyskanych opinii opubrikuje je na stronie interneio*"i u,,gJr'drinv
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

i

s4
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

iiurmr
Gmin'

\

zdnia 7 lutego2022r.
Zatw ierdzony pruez ............

ucHWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH
z dnia

.........

2022

r.

w sprawie przyiQcia Programu opieki nad bezdomnymizwiezgtamioraz zapobiegania
bezdomno5ci zwierzqt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku.

1,

art.41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.
o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U. 22021 r. poz 13722p62n. zm.) w zwiqzku zarl.11a ust. I ustawy
zdnia 21 sierpnia 1997 oochronie zwiezql (t.j. Dz.U. 22020t. poz.638zp62n. zm.), po
zaopiniowaniu pzez Powiatowego Lekaza Weterynarii w Rybniku, organizacje spoleczne, kt6rych celem
dzialania jest ochrona zwierzql i Kola t-owieckie oraz po pzeprowadzeniu konsultacji spolecznych

r.

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach

uchwala, co nastgpuje:

s1.
Przyjq6, Program opieki nad bezdomnymi zwierzqtami oraz zapobiegania bezdomnoSci zwiezqt na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2022 roku, w brzmieniu okre6lonym w zlqczniku,

stanowiqcym ntergral nq czq5c
i

n

i

niejszej uchwaly.

s2.
\Afikonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie

po uplywie

14

dni od dnia ogloszenia

w Dzienniku Uzqdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.

J

RADC,A.

AWNY

mgr

h*owski

Zalqcznik Nr 1 do uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia....................2022

r.

PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOM NYMI ZWIERZETAMT ORAZ ZAPOB|EGANIA BEZDOMNOSCT
zwlERzAT NA TERENIE GMINY i MIASTA CZERWTONKA-LESZCZYNY W 2022 ROKU
WPROWADZENIE

Zgodnie zart.l ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. oochronie zwiezqt ,,zwiezq jako istota 2yjqca,
zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest zeczq. Czlowiek jest mu winien poszanowanie, ochronq
i opiekq". Woparciu oart.1 ust.3ww. ustawy ,,organ administracji publicznej podejmuje dzialania na
zecz ochrony zwierzqt, wspoldzialajqc w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami iorganizacjami
krajowymi i miqdzynarodowymi".

Podstawq prawnq podjgcia przez Radg Miejskq w Czenruionce-Leszczynach uchwaty w sprawie
programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwiezql na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwanego dalej Programem jest arl.11a ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. oochronie zwiezql (t j. Dz. U. 22020, poz.638 zpo2n. zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwiezql domowych w szczeg6lno5ci ps6w i kot6w,
w tym kot6w wolno 2yjqcych orazzwiezqt gospodarskich.
\Mqkszo56 dzialai okre6lonych w Programie dotyczy ps6w i kot6w, poniewa2 skala bezdomno6ci
$ch zwiezqt jest najwiqksza w calym kraju.
BezdomnoSc zwierzqljest zjawiskiem spolecznym, kt6rego glownymi pzyczynami sq:
1

) niekontrolowane rozmna2anie,

2) porzucanie zwierzql pzez wlaScicieli,
3) ucieczka zwiezqt od wta6cicieli,
4) latwo56 pozyskiwania zwierzql,
5) panujqce mody na posiadanie zwiezql okre6lonych ras.

Sterylizacja i kastracja czyli pozbawianie mo2liwo6ci rozmna2ania zwiezqt bezdomnych to
najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczo$ci zwierzqt.

Koty wolno 2yjqce, bytujqce glownie w piwnicach budynkow mieszkalnych, sq elementem
ekosystemu miejskiego, a ich obecnoS6 zapobiega rozprzestrzenianiu sig gryzoni (myszy
iszczurow ). Kot6w tych nie nale2y wylapywac i umieszczad w schronisku, lecz stwarza6 warunki
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Realizacja wszystkich zadafi okreSlonych w Programie, zmieza

do

ograniczenia liczby

bezdomnych zwierzqt trafiajqcych do Schroniska dla Bezdomnych Zwiezqt w Rybniku.
Postanowienia o96lne

s1.
llekro6 w Programie jest mowa o:

1)Schronisku

-

nale2y przez

to

rozumie6 Schronisko

dla Bezdomnych Zwierzqt Wzy

Rolniczej

Sp6ldzielni Produkcyjnej ul. Majqtkowa 42, 44-207 Rybnik,

- nale2y przez lo rozumied Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt na terenie Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny w 2022 roku.

2)Programie

s2.
Realizatorami Programu sq:
1

) Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2) Zarzqd Dr6g i Slu2by Komunalne w Czenruionce-Leszczynach,
3) Schronisko dla bezdomnych zwierzqt w Rybniku,

ld: 7E7980E8 -0279-4D57 -9539-888A86436C02. Projekt

Strona

1

4)

otganizaqe pozazadowe, kt6rych celem statutowym

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny.

jest ochrona

zwietzqt, dziatalqce

Realizacja zalozonych cel6w

s3.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom z terenu Gminy i Miasta
czerwionka-Leszczyny jest

realizowane popzez zawarcie umowy z podmiotem prowadiqcym

Swiadczenie uslug z zakresu:
1) wylapywanie bezdomych

;.hr;i;k; ;r--)i,f,i=q, ,,

zwiezqt,

2) dow6z zwie,qt do schroniska -. za wyiqtkiem-zwiezqt (ps6w) nie wykazuiqcych
agresji oraz kotow,
kt6re dowozone bgdq przez stu2by gminne, tj. straz Mrej;kq u;o zazqo
orot i'srrzu"v

k,i.rnar*,

3)

pzyjecie i pzetrzymywanie w schronisku bezdomnych zwie|zql z
letenu Gminy i Miasta czerwionkaLeszczyny,

4) zapewnienia

.niezbednej opieki weterynaryJnej pzetzymywanym zwierzetom, w tym obrigatoryJne
sterylizacje albo kastracje zwierzql pzekazjwinych do ichronis'ka, a tak2e'usypiani;
si"poyi rioto*,
ptzy.czym zabiegi steryrizacji i.kastracji wykonywane bQdq nie wczesniej
niz p6'a miesrqcacn oo onia
pzyigcia zwierzqcia do schroniska

5) zapewnienie podstawowych, warunk6w sanitarno-bytowych pzetrzymywanym
zwieE:etom,

6) utylizacje padlych zwierzqt,
7) prowadzenie ewidencji przyjqtych i rozdysponowanych zwiezqt,

8)zapewnienie starego kontaktu terefonicznego we wszystkie dni tygodnia (w tym
soboty, niedziere
iSwiqta),

9)

inne usrugi zwiqzane z problemami bezdomnych
wlascicieli dla bezdomnych zwiezqt.

zwiezqt

w

tym miedzy innymi poszukiwanie

s4.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno Zyiqcymi, w tym ich dokarmianie, realizowane jest popzez:

1)zakup karmy dla kot6w wolno zyjqcych i ptzekazanie wyznaczonemu opiekunowi
spolecznemu
w celu ich dokarmiania,

2)podejmowanie inte*encji w sprawach. kot6w worno zyiqcych ptzy udziare
organizacji sporecznych,
'
kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwietzat'.

s5.
Na terenie Gmrny i Miasta czerwionka-Leszczyny wytapywanie bezdomnych, wykazuiacych
agresiq
zwiezqt reatizowane jest pzez podmiot prowadzqcy sciro,iisto ab zwierz4i-ni p6Jr[,i,'i"'p"oii."^"r
umowy, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

ograniczanie

w szczeg6lno6cl ps6w

sq

s6.

pop

kacie

przLprowadzane
i

u
zdrowia lub wiek, zgodn

zwietzqt,

e"'-:f#ffiil:

z wyiqtkiem zwiezqt,

, z uwagr na stan
:

1) zabiegi sterylizacji i kastracji mogq by6

pzeprowadzane wyrqcznie przez rekarza weterynarii,
2) zabiegom sterylizacji i kastracji
podlegaiq zwiezgta w okresie 3 miesigcy od umieszczenia
.nie
w Schronisku z uwagi na mo2liwos6
zgloszenli'si9 wlasiiciela lub opiekuna.

s7.
Poszukiwanie wtaScicieli dla bezdomnych zwiezqt realizowane jest popzez:
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'1)informowanie o mozriwosciach
adopcjr zwiezqt bezdomnych, dokonywane
za posrednictwem strony
prowadzqceio

fiil|ffy":l'+1,:

'"h'fi;k";;";,ii",,qt, .rto.v, plipi""no',,o*e

n"

2l wsp6rdziaranie z organizacjami sporecznymi
w zakresie poszukiwania nowych wrascicieri zwiezqt.

s8.
Usypianie Stepych miot6w:

'l) usypianie srepych miot6w
moze nastEpic wytqcznie pzez rekarza weterynarii w
schronisku, zgodnie
z podpisanq umowq,
2) lakt i przye.zynq uspienia srepych miot6w odnotowuje
siq w ewidencji prowadzonej
prowadzacy schronisko dla zwierzqt

pzez podmiot

3)zwiezg usypiane musi byd lraktowane do ostatniej chwiri
zycra.lagodnie rprzyja2nie, nare2y
zaoszczedzi' mu t*ogi idodatkowych udr? zen,
.iO,eg usptenta powinien by6 wykonany

""',

w spos6b humanitarny,

4) zwloki uspionych zwietzal muszq by6 odpowiednio
zabezpieczone
odpowiednie sluzby.

do czasu zabtania ich ptzez

se.

s 10.
zapewnienie carodobowei opie{ r eterynaryinej w pzypadkach
zdarzeh drogowych z udziarem
zwietzqt rcatizowane bedzie popzez E-ugeniusr'i ni,"rti
weterynarii prori"o'J,+"g"-croi""t

weterynaryiny pzy ur. Korfantego 12 w Giiranowicact

ll[La

. tto.yni."rr"rto

stosowna umowe.

s 11.

1 Na realizacie zdan wvnikajqcych z niniejszego programu pzewidziano
srodki w kwocie
100 668,80 zt w tym:
1)

83 836,80 zt na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwiezqtami

oraz ich wytapywanie na terenie
gminy imiasta, obrigatoryinq steryrizacie aroo' tastra-i1i
-i
zwierzqt
z teieiit' gminy riiasta
pzebywajqcych
w schronisku,

2) 10 332,00 zr
w pzypadku
3)

na usypianie srepych miot6w oraz zapewnienie carodobowej opieki
weterynarynei
.
zdazei drogowych z udzialem
zwiezqt,

6 500,00 zt na zapewnienie opieki nad worno zyiqcymi kotami
z terenu Gminy i Miasta czerwionka_
Leszczyny oaz ich dokarmianie.

srodki
w ust.'r zostanq sfinansowane z dziaru goo, rozdziar 9oo.r3
---2rozdzialuwymienine
s 43oo oraz zdziaru
900,
90095 S 43OO iS 4210,
3. Vwdatkowanle Srodk6w o kt6rych mowa w ust 1, nastgpowac
bgdzie w oparciu o:

1)ustawg z dnia

il

wrzesnia 20'r9 roku prawo zam6wiei pubricznych

poz. 1129 z p62n. zm.),

( t. j.

Dz.

u.

zzozi,

2) wewnetrzne reguracje dotyczqce udzierenia zam6wiei pubricznych
o wartosci nmniejszej od kwoty
130 000 zlotych.

AAT'C'lfF(AWNY
6nder hukowski
Kt-2661
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