Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 1 stycznia 2022 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2022 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 638), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst
jednolity:
Dz. U.
z 2019 r.
poz. 1461),
po
konsultacjach
określonych
uchwałą
Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002),
po uzyskaniu opinii wymaganych przepisami prawa
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jaworzno w 2022 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia ......................... 2022 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jaworzno w 2022 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 2022 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 zadań wynikających z Programu.
Cel i zadania Programu
§3
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Jaworzna oraz opieka
nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi.
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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10) działania edukacyjne.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§4
1. Gmina Jaworzno zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczenie
ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w .............................................................................., na
podstawie stosownej umowy.
2. Zwierzęta przebywające w Schronisku mają zapewnione właściwe warunki bytowe i sanitarne,
regularne karmienie oraz opiekę weterynaryjną, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym
zakresie.
3. Zwierzęta bezdomne trafiające do Schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia
poddawane są procesowi adopcyjnemu.
4. Schronisko prowadzi rejestr przyjmowanych zwierząt, w którym odnotowuje się historię zwierzęcia
od chwili przyjęcia do chwili opuszczenia Schroniska albo zgonu.
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 oraz poprzez opiekunów społecznych.
2. W ramach Programu zapewnia się następujące formy opieki nad kotami wolno żyjącymi:
1) sezonowe dokarmianie, przy czym za okres sezonu uznaje się jesień i zimę,
2) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom wolno żyjącym w tymczasowych domach opieki,
prowadzonych przez organizacje społeczne, o których mowa w ust. 1,
3) kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących wraz z ich znakowaniem.
3. Dokarmianie wolno żyjących kotów powierza się organizacjom społecznym oraz opiekunom
społecznym.
4. Opiekunem społecznym może być wyłącznie mieszkaniec Jaworzna dokarmiający koty wolno
żyjące na terenie miasta Jaworzna.
5. Warunkiem wydania opiekunowi społecznemu karmy jest wcześniejsze zarejestrowanie się
w Urzędzie Miejskim w Jaworznie jako opiekun społeczny.
6. W zakresie opieki przyjmując, że ograniczenie liczebności populacji kotów wolno żyjących jest
najlepszą metodą poprawiającą ich dobrostan, koty wolno żyjące poddawane są zabiegom sterylizacji
lub kastracji.
7. Zabiegom sterylizacji lub kastracji poddawane są wyłącznie koty bytujące na terenie miasta
Jaworzna.
8. Zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonywane są w Gabinecie Weterynaryjnym .............................
9. Koty wolno żyjące są doprowadzane do Gabinetu Weterynaryjnego przez opiekunów społecznych,
po uzyskaniu skierowania na zabieg, wydanego przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
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10. Koty poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji zostaną równocześnie zaczipowane, co umożliwi
ich odróżnienie i zapewni, że nie będą powtórnie wyłapywane.
11. W uzasadnionych przypadkach po wykonaniu zabiegu, koty zostają zaopiekowane przez
opiekunów społecznych na czas rekonwalescencji zwierzęcia po zabiegu.
12. Po okresie rekonwalescencji koty wypuszczane są do miejsc ich naturalnego bytowania.
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 zwierząt, o których mowa w ust. 1, przebywających na terenie Gminy Jaworzno
prowadzi............................................................................, na podstawie zawartej z Gminą umowy lub
Straż Miejska, jako działanie interwencyjne o charakterze stałym, w zakresie zwierząt domowych.
3. Odłowione zwierzęta domowe są niezwłocznie przewożone i umieszczone w Schronisku, 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. Zwierzęta trafiające do Schroniska są poddawane obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji,
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania prawne do wykonania tych zabiegów lub
jest to niewskazane z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt o których mowa w ust.1 wykonywane są przez lekarza
weterynarii, działającego na zlecenie Schroniska.
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
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§9
1. Ślepe mioty dostarczone do Schroniska w wyniku interwencji Straży Miejskiej usypiane
są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez lekarza weterynarii, działającego na zlecenie
Schroniska.
2. Usypianie porzuconych lub osieroconych ślepych miotów kotów wolno żyjących, w przypadkach
wykluczających możliwość ich przeżycia, wykonywane jest przez lekarza weterynarii w Gabinecie
Weterynaryjnym......................................................, po dostarczeniu przez opiekunów społecznych.
3. Decyzje o kwalifikacji miotu do uśpienia podejmuje lekarz weterynarii.
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 zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Jaworzno.
2. Właściciel gospodarstwa rolnego zapewni zwierzętom właściwe warunki bytowe i sanitarne,
regularną karmę i wodę, a w razie potrzeby opiekę weterynaryjną.
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 lekarzem
weterynarii
......................................................................................................................................................
2. W związku z prowadzoną interwencją, lekarz weterynarii zobowiązany jest:
1) dojechać na miejsce interwencji;
2) udzielić doraźnej pomocy rannym zwierzętom;
3) w przypadku decyzji o przewiezieniu zwierzęcia do Schroniska, gospodarstwa rolnego
lub do domów o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, doprowadzić go do dobrostanu, umożliwiającego
transport zwierzęcia;
4) w uzasadnionych przypadkach do przeprowadzenia uśpienia.
3. Transport zwierząt domowych
ust. 2 pkt 2 zapewnia Straż Miejska.

do

Schroniska

lub

domów

o których

mowa

w§

5

4. Transport zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego o którym mowa w § 10 zapewnia
na podstawie stosownej umowy podmiot, o którym mowa w § 6 ust. 2.
Plan znakowania zwierząt w gminie
§ 12
1. W
ramach
umowy
z Gabinetem
Weterynaryjnym
.......................................................
................................................................ realizowany jest dobrowolny plan znakowania psów i kotów,
których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Jaworzno.
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2. Gmina pokrywa koszty elektronicznego znakowania zwierząt, których właściciele zamieszkują
na terenie Jaworzna.
3. Gmina przekazuje gabinetowi weterynaryjnemu zakupione mikroprocesory (czipy).
4. 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.
5. Informacje z danymi o oznakowanych zwierzętach są na bieżąco wprowadzane przez gabinet
weterynaryjny do międzynarodowej bazy danych umożliwiającej identyfikację zwierząt i właścicieli.
6. Dane z mikroprocesora (czipa) można odczytać w Schronisku, gabinecie weterynaryjnym oraz
przez Straż Miejską i Policję.
Działania edukacyjne
§ 13
Gmina w ramach współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt :
1) podejmuje działania na rzecz promowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt, w tym zasad humanitarnego traktowania kotów wolno żyjących,
2) prowadzi działania promujące sterylizację lub kastrację kotów, jako najskuteczniejszą metodę
przeciwdziałania ich nadmiernej populacji,
3) wspiera akcje informacyjno - edukacyjne na rzecz ochrony zwierząt.
Finansowanie Programu
§ 14
Na realizację Programu w 2022 r. zabezpieczono w budżecie Gminy środki finansowe w wysokości
232.900,00 złotych (brutto) w tym na:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Jaworzna miejsca w schronisku (§ 4), sterylizację
lub kastrację zwierząt w schronisku (§ 7), usypianie ślepych miotów w schronisku
(§ 9 ust. 1) oraz poszukiwanie przez Schronisko właścicieli dla bezdomnych zwierząt (§ 8) w kwocie 106.400,00 złotych;
2) odławianie zwierząt domowych i gospodarskich oraz ich transport do
lub gospodarstwa rolnego (§ 6 ust. 2 - 4, § 11 ust. 4) w kwocie 30.000,00 złotych;

schroniska

3) zapewnienie zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym (§ 10) w kwocie
10.000,00 złotych;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
z udziałem zwierząt (§ 11 ust. 1 i 2) w kwocie 11.500,00 złotych;

zdarzeń

drogowych

5) kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących wraz z ich czipowaniem (§ 5 ust. 8, ust 10),
usypianie ślepych miotów (§ 9 ust. 2) oraz znakowanie psów i kotów posiadających właścicieli
(§ 12 ust. 1) w kwocie 50.000,00 złotych;
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6) zakup karmy na zimowe dokarmianie kotów wolno żyjących (§ 5 ust. 2 pkt 1), zakup budek dla
kotów wolno żyjących w kwocie 20.000,00 złotych;
7) edukację mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, humanitarnego traktowania zwierząt
(§ 13) oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez organizacje społeczne,
których celem statutowym jest ochrona zwierząt (§ 8 ust. 1 i 3) w kwocie 5.000,00 złotych.
§ 15
1. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie:
1) usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), a w przypadku zamówień o wartości
mniejszej od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Jaworznie,
2) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 z późn, zm.).
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu wydawane będą:
1) w sposób zgodny z celami i założeniami Programu przy zachowaniu zasad:
a) uzyskania najlepszych efektów z ponoszonych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
2) w wysokości i terminach wynikających z umownych zobowiązań.
3. Zadania, o których mowa w § 14 ust 1-5 rozliczane są powykonawczo, na podstawie cen
jednostkowych, na zasadach określonych w stosownych umowach zawartych z podmiotami,
o których mowa w § 4 ust. 1, § 5 ust. 8, § 6 ust. 2, § 10 ust. 1, do wyczerpania zabezpieczanej w nich
kwot.
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Uzasadnienie
Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 638),
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. W związku z powyższym został przygotowany Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2022 roku,
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 i sposób wydatkowania środków finansowych planowanych
na jego realizację. Koszty realizacji Programu w całości ponosi Gmina. Projekt uchwały został
zaopiniowany przez .............................................................................................................. Realizacja
Programu nie będzie wiązała się z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie.
Jaworzno, 17.12.2021 r.
Opracowała: Marzena Adamczyk Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
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