UCHWAŁA NR XVIII/229/16
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2016
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2015r. poz.1515 z późniejszymi zmianami) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.856 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Orzesze uchwala
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Orzesze
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Orzesze jest:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2. opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,
3. odławianie bezdomnych zwierząt,
4. sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez schronisko dla zwierząt,
6. usypianie ślepych miotów,
7. zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich,
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Rozdział 2.
Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Orzesze realizują:
1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA” w Rudzie Śląskiej, ul.Bujoczka 2, zwane
w dalszej części Programu Schroniskiem, poprzez przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta
Orzesze,
2. POLVET HEALTHCARE TEODORWSKI Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu, ul.Powstańców 7,
prowadząca Przychodnię Weterynaryjną, zwana w dalszej części Programu Przychodnią Weterynaryjną,
poprzez odławianie i badanie bezdomnych zwierząt,
3. Burmistrz Miasta Orzesze, poprzez zapewnienie środków finansowych na odławianie ww. zwierząt
i przekazanie do Schroniska.
§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi obejmować będzie:
1. zapewnienie opieki w schronisku wolno żyjącym rannym i chorym kotom oraz bezdomnym
kociętom,
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2. dokarmianie kotów wolno żyjących, które realizował będzie Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Orzeszu, poprzez dokarmianie w miejscach ich bytowania wskazanych przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Powiatu Mikołowskiego "Pro Animali" z siedzibą w Orzeszu,
ul.Św.Wawrzyńca 12A oraz przez Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego Orzesze. Burmistrz Miasta
Orzesze dokona zakupu karmy dla kotów i przekaże ją do ZGKiM w Orzeszu,
3. wyłapywanie i wykonywanie przez Przychodnię Weterynaryjną zabiegów sterylizacji
oraz wypuszczanie w miejscu odłowienia kotów wolno żyjących bądź w przypadku konieczności opieki,
pozostawienie ich w lecznicy do 3 dni po wykonanym zabiegu, po dokonaniu zgłoszenia przez Wydział
Komunalny Urzędu Miejskiego Orzesze.
§ 4. Zapobieganie bezdomności zwierząt będzie polegać na:
1. wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, które na terenie Miasta Orzesze ma charakter stały,
2. czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą podejmowane po zgłoszeniu
interwencji do Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, na Komisariat Policji
w Orzeszu lub do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie,
3. odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Orzesze, będzie realizować Przychodnia
Weterynaryjna,
4. odłowione bezdomne zwierzęta domowe przewożone będą do Schroniska, o którym mowa
w § 2 ust.1, bezdomne zwierzęta gospodarskie do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 8,
natomiast ranne i chore zwierzęta wolno żyjące do Leśnego Pogotowia w Mikołowie ul.Kościuszki 70,
5. przychodnia Weterynaryjna będzie przekazywać w okresach miesięcznych zestawienie ilości
i rodzaju wykonanych usług, natomiast Schronisko będzie przekazywać w okresach miesięcznych
kserokopię dokumentów potwierdzających przyjęcie zwierzęcia do Schroniska. Na tej podstawie ilość
zwierząt odłowionych będzie weryfikowana przez Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego Orzesze pod
względem zgodności z ilością zwierząt przyjętych do Schroniska,
6. wyłapane bezdomne zwierzęta, które nie zostały odebrane przez właściciela w ciągu 2 tygodni,
względnie, gdy nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela w tym okresie, przechodzą na własność
Schroniska.
§ 5. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja odbywać się będzie w Schronisku po przyjęciu
bezdomnego zwierzęcia do Schroniska.
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko poprzez
prowadzenie działań zmierzających do znalezienia nowych właścicieli.
§ 7. Usypianie bezdomnych ślepych miotów będzie dokonywane przez Przychodnię Weterynaryjną
w ramach zawartej umowy oraz przez lekarza weterynarii w Schronisku - p.Adama Murawieckiego.
§ 8. Państwo Helena i Franciszek Oczadło zapewnią miejsce w swoim gospodarstwie rolnym,
położonym na terenie Miasta Orzesze, w celu utrzymania przekazanych przez Miasto Orzesze zwierząt
gospodarskich bezdomnych lub odebranych właścicielom (dowolnego gatunku) w związku ze złą opieką.
W wypadku zaistnienia takiej sytuacji pobierać będą opłaty za utrzymanie zwierząt gospodarskich na
podstawie umowy spisanej w dniu ich przejęcia.
§ 9. Zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Przychodnia Weterynaryjna w związku ze stosownym zapisem figurującym w umowie
na odławianie bezdomnych zwierząt.
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Rozdział 3.
Finansowanie programu
§ 10. 1. Środki na zadania wynikające z Programu zabezpieczone są w rozdz.90095 w wysokości
108.400,00zł.
2. Wysokość środków zabezpieczonych na zadania wymienione w niniejszym Programie zostaną
rozdysponowane w następujący sposób:
1) odławianie bezdomnych zwierząt, transport i lokowanie ich w Schronisku, całodobowa opieka
weterynaryjna, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, sterylizacja lub kastracja
w Schronisku, usypianie bezdomnych ślepych miotów - kwota 101.827,00zł,
2) dokarmianie kotów wolno żyjących - kwota 400,00zł,
3) sterylizacja kotów wolno żyjących - 2.052,00zł,
4) opieka i utrzymanie w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich - kwota 1.121,00zł,
5) opieka i utrzymanie rannych i chorych zwierząt wolno żyjących w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie kwota 3.000,00zł.
3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie odbywało się
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, na podstawie
umów i wykonanych usług, których przedmiotem jest realizacja Programu.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Programem obowiązują przepisy prawa, a w
szczególności ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.856
z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz inne
przepisy mające zastosowanie do tych spraw.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr inż. Jan Mach
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