projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2016 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii: Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Tychach, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jaworznie,
Polskiego Związku Łowieckiego: Koło Łowieckie „Jawor” w Jaworznie, Koło Łowieckie „Słonka” w
Jaworznie oraz Fundacji „Koty z Kociej”
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jaworzno w 2016 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia....................2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jaworzno w 2016 roku
Postanowienia ogólne
§1
Program reguluje kwestie dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno poprzez określenie zadań
realizowanych w roku 2016 wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek, podejmowanych działań
oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu i sposobu
wydatkowania tych środków.
Wykonawcy Programu
§2
1. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Jaworzna.
2. Realizatorami Programu są Gmina Jaworzno oraz podmioty, z którymi Gmina zawarła umowy
na realizację wynikających z Programu zadań.
Cel i zadania Programu
§3
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Jaworzna oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
9) plan znakowania zwierząt.
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Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w Schronisku dla zwierząt
§4
1. Gmina Jaworzno zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom domowym poprzez umieszczenie ich
w Schronisku dla zwierząt w Mysłowicach, przy ul. Sosnowieckiej 16, na podstawie stosownej umowy.
2. Zwierzęta przebywające w Schronisku mają zapewnione właściwe warunki bytowania oraz opiekę
weterynaryjną zawierającą między innymi: podstawowe szczepienia, odrobaczanie, odkleszczanie,
chipowanie.
3. Zwierzęta bezdomne trafiające do Schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia
poddawane są procesowi adopcyjnemu.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie
§5
1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Jaworzno, realizowane jest przy
współpracy Gminy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, na podstawie zawartych umów.
2. Opieka obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie, odrobaczanie, zwalczanie pasożytów;
2) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom wolno żyjącym w tymczasowym domu opieki
prowadzonym przez organizacje społeczne, położonym przy ul. Olszewskiego 31 w Jaworznie;
Odławianie bezdomnych zwierząt
§6
1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której
opieką zwierzęta dotąd pozostawały.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Jaworzno prowadzi Gmina
za pomocą Straży Miejskiej, jako działanie interwencyjne o charakterze stałym.
3. Odłowione zwierzęta domowe niezwłocznie przekazywane są do Schroniska, o którym mowa
w § 4 ust.1.
4. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego
w § 10.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§7
1. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska są poddawane obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji,
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi
na stan zdrowia lub wiek.
2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii zatrudnionego
w Schronisku.
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Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych
§8
1. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizowane jest przez Schronisko oraz
organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.
2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie, Schronisko podejmuje próbę ustalenia
dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych identyfikujących
właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia.
3. W celu usprawnienia procesu adopcyjnego zwierząt, podejmowane są działania zamieszczania
na stronie internetowej Schroniska i organizacji społecznych oraz w prasie lokalnej informacji,
dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz ze zdjęciami.
Usypianie ślepych miotów
§9
1. Ślepe mioty dostarczone do Schroniska w wyniku interwencji Straży Miejskiej usypiane są zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zabiegi usypiania ślepych miotów dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii
zatrudnionego
w Schronisku.
3. Po uśpieniu, zwłoki zwierzęce zostają przekazane do utylizacji.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 10
1. Gospodarstwo rolne Pana Józefa Dziubki położone przy ul. Laskowiec 13 w Jaworznie, przyjmuje
i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Jaworzno.
2. Właściciel gospodarstwa zapewni zwierzętom właściwe warunki bytowe i sanitarne, regularną
karmę
i wodę, a w razie potrzeby opiekę weterynaryjną.
3. Transport zwierzęcia do gospodarstwa zapewnia właściciel gospodarstwa.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 11
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Gmina Jaworzno na podstawie umowy z lecznicą dla zwierząt pn. Praktyka
Weterynaryjna, Izabella Kopacz-Layer, al. Marsz. J. Piłsudskiego 33, Jaworzno.
2. W związku z prowadzoną interwencją, lekarz weterynarii zobowiązany jest:
1) dojechać na miejsce interwencji;
2) udzielić doraźnej pomocy rannym zwierzętom;
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3) w przypadku decyzji o przewiezieniu zwierzęcia do Schroniska, gospodarstwa rolnego lub domu
o którym mowa w § 5 ust.2 pkt 2 doprowadzić go do dobrostanu, umożliwiającego transport
zwierzęcia;
4) w uzasadnionych przypadkach do przeprowadzenia uśpienia.
3. Transport zwierząt o których mowa w ust.1 do Schroniska lub domu o którym mowa w § 5 ust.2 pkt
2 zapewnia Straż Miejska.
Plan znakowania zwierząt w gminie
§ 12
1. W ramach zawartej stosownej umowy z lecznicą dla zwierząt realizowany jest dobrowolny plan
znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Jaworzno.
2. Gmina pokrywa koszty elektronicznego znakowania zwierząt, których właściciele zamieszkują
na terenie Jaworzna.
3. Gmina zawiera umowę z Przychodnią Weterynaryjną „MAWET”, Małgorzata Rychlik-Kłos,
al. Tysiąclecia 7 w Jaworznie, na dokonywanie usług elektronicznego znakowania (czipowania) psów
i kotów.
4. Gmina przekazuje lecznicy dla zwierząt zakupione mikroprocesory (czipy).
5. Usługa znakowania jest wykonywana na wniosek właściciela zwierzęcia wraz z klauzulą wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z ewidencją zwierzęcia i właściciela.
Niewyrażenie zgody właściciela zwierzęcia na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że
wniosek nie zostaje przyjęty. W przypadku psów dodatkowo wymaga się zweryfikowania przez
lecznicę dla zwierząt faktu posiadania przez właściciela aktualnego dowodu szczepienia przeciwko
wściekliźnie.
6. Gmina dokonuje zapłaty za wykonanie usługi, zgodnie z warunkami umowy zawartej z lecznicą
dla zwierząt.
7. Informacje z danymi o oznakowanych zwierzętach są na bieżąco wprowadzane przez lecznicę
dla zwierząt do międzynarodowej bazy danych umożliwiającej identyfikację zwierząt i właścicieli.
8. Dane z mikroprocesora (czipa) można odczytać w Schronisku, lecznicy dla zwierząt oraz przez
Straż Miejską i Policję.
Finansowanie Programu
§ 13
Na realizację Programu w 2016 r. zabezpieczono w budżecie Gminy środki finansowe w wysokości
190.455,50 złotych (brutto) w tym na:
1) finansowanie zadań opisanych w § 4, § 6 pkt 3, § 7, § 8, § 9 na podstawie umowy
ze Schroniskiem w kwocie – 145.000 złotych;
2) finansowanie zadania opisanego w § 10 w kwocie - 4.800 złotych, na podstawie umowy
z gospodarstwem rolnym;
3) finansowanie zadania opisanego w § 11 na podstawie umowy z lecznicą dla zwierząt w kwocie –
8.000 złotych;

Id: FCB31989-3D99-4509-84C5-BE0B8D6528D7. Projekt

Strona 4

4) finansowanie zadań opisanych w § 12 na zakup mikroprocesorów i prowadzenie bazy danych
oraz usługi znakowania zwierząt na podstawie umowy z lecznicą dla zwierząt - w kwocie
12.055,50 złotych;
5) finansowanie zadania opisanego w § 5 na podstawie umów z organizacjami społecznymi w
kwocie 15.600 złotych oraz zakup karmy przez Gminę dla organizacji społecznych w kwocie –
5.000 złotych.
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Uzasadnienie
Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
856 z późn. zm.), w art. 11a zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do
dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez
gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma charakter
obligatoryjny. Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 maja 2016 r.
Nr NPII.4131.1.291.2016
stwierdził nieważność uchwały Nr XVII/244/2016 Rady Miejskiej w
Jaworznie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna w 2016 r.
w całości, jako niezgodnej z przepisami art.11a ust.2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
ochronie zwierząt. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art.92 ust.1 ustawy o samorządzie
gminnym wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności. W
związku z powyższym, przygotowano nowy projekt Programu, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały. Uchwalenie przez Radę Gminy Programu przyczyni się do ograniczenia bezdomności
zwierząt. W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość
środków finansowych planowanych na jego realizację. Koszty realizacji Programu w całości ponosi
Gmina. Projekt uchwały został zaopiniowany przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
organizacje społeczne, których celem statutowym działania jest ochrona zwierząt i dzierżawców
obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Jaworzno. Realizacja Programu nie będzie
wiązała się z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie.
Jaworzno, 8 czerwca 2016 r.
Opracowała: Bronisława Chechelska - Paliga Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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