
Projekt

z dnia  18 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia  2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020r. poz.713) oraz art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz.638) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2021 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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Załącznik do uchwały Nr ..........

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia ............. 2021 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Orzesze na rok 2021

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2021.

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 utrzymanie całodobowej gotowości i przyjmowanie 
bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Orzesze oraz zapewnienie im opieki weterynaryjnej.

2. POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu, ul. Powstańców 
7, prowadząca Przychodnię Weterynaryjną, zwana w dalszej części Programu Przychodnią 
Weterynaryjną, poprzez odławianie bezdomnych zwierząt i ich transport do Schroniska oraz zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej.

3. Burmistrz Miasta Orzesze, poprzez zapewnienie środków finansowych na cele wskazane w 
Programie, w wysokości określonej w § 10 niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi obejmować będzie:

1. Podejmowanie interwencji przez Przychodnię Weterynaryjną, w przypadku konieczności udzielenia 
pomocy zwierzętom, ze względu na ich stan zdrowia.

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących, które realizował będzie Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Orzeszu, poprzez dokarmianie zwierząt w miejscach ich bytowania. Burmistrz Miasta 
Orzesze dokona zakupu karmy dla kotów i przekaże ją do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Orzeszu.

§ 4. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt będzie polegać na odławianiu bezdomnych zwierząt, które 
na terenie Miasta Orzesze ma charakter stały.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Orzesze, będzie realizować Przychodnia 
Weterynaryjna.

3. Czynności związane z odławianiem bezdomnych zwierząt będą podejmowane przez Przychodnię 
Weterynaryjną po zgłoszeniu otrzymanym z Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego, Komisariatu 
Policji w Orzeszu lub Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie.

4. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe przewożone będą do Schroniska, o którym mowa 
w § 2 ust.1, a zwierzęta gospodarskie do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 8.
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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. W celu sprawowania przez Miasto Orzesze kontroli nad losem zwierząt po ich odłowieniu 
i przekazaniu do Schroniska, Schronisko będzie przekazywać Wydziałowi Komunalnemu Urzędu 
Miejskiego Orzesze miesięczne raporty oraz roczny raport z działalności Schroniska, zawierające 
informacje o ilości zwierząt przyjętych do Schroniska, oddanych do adopcji, odebranych przez 
właścicieli, poddanych eutanazji, sterylizacji i kastracji.

§ 5. 1. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt odbywać się będzie w Schronisku, nie wcześniej 
niż po 14 dniach od dnia przyjęcia bezdomnego zwierzęcia do Schroniska, z zastrzeżeniem § 5 ust.2.

2. Przychodnia Weterynaryjna, po zgłoszeniu otrzymanym z Wydziału Komunalnego Urzędu 
Miejskiego Orzesze, będzie realizować usługi polegające na odławianiu i wykonywaniu zabiegów 
sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz pozostawieniu ich po wykonanym zabiegu w 
Przychodni Weterynaryjnej aż do chwili, gdy stan zdrowia zwierząt po wykonanym zabiegu pozwoli na 
ich bezpieczne wypuszczenie na wolność.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizować Schronisko, 
poprzez prowadzenie działań zmierzających do znalezienia nowych właścicieli i oddania do adopcji 
bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów będzie dokonywane przez Przychodnię Weterynaryjną w ramach 
zawartej umowy oraz przez lekarza weterynarii w Schronisku.

2. Ślepy miot może zostać odłowiony przez weterynarza lub dostarczony do Przychodni 
Weterynaryjnej przez mieszkańca Miasta Orzesze, a zabieg odbędzie się po telefonicznym przekazaniu 
weterynarzowi zgłoszenia przez Urząd Miejski w Orzeszu, Komisariat Policji w Orzeszu lub Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie.

3. W przypadku zwierząt odłowionych i przekazanych do Schroniska, usypianie ślepych miotów 
będzie dokonywane przez współpracującego ze schroniskiem lekarza weterynarii, na zlecenie 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „FAUNA” w Rudzie Śląskiej.

§ 8. Miejsce dla zwierząt gospodarskich zostanie zapewnione w jednym z gospodarstw rolnych, 
położonym na terenie Miasta Orzesze przy ul. Pisarka 30. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, osoby 
utrzymujące zwierzęta  pobierać będą opłaty za ich utrzymanie, na podstawie umowy spisanej w dniu 
przejęcia zwierząt.

§ 9. Zapewnienie całodobowej gotowości i opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt, będzie realizować Przychodnia Weterynaryjna, w związku ze stosownymi zapisami 
figurującymi w zawartej umowie.

Rozdział 3.
Finansowanie programu

§ 10. 1. Środki na zadania wynikające z Programu zabezpieczone są w rozdz. 90095 w wysokości 
88.575,56 zł.

2. Wysokość środków zabezpieczonych na zadania wymienione w niniejszym Programie planuje się 
rozdysponować w następujący sposób:
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1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku (w tym obligatoryjna sterylizacja albo 
kastracja zwierząt w Schronisku oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt) - kwota 
37.000,00 zł

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami - dokarmianie - kwota 1.000,00 zł

3) sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących- kwota 9.072, 00 zł

4) odławianie bezdomnych zwierząt i ich transport do Schroniska, usypianie ślepych miotów oraz 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt  - kwota 31.003,56 zł

5) opieka i utrzymanie w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich - kwota 500,00 zł.

6) rezerwa na dodatkowe wydatki - kwota 10.000,00 zł

3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie odbywało się 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, na podstawie 
zawartych umów i wykonanych usług, których przedmiotem jest realizacja Programu.
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