Projekt
z dnia 9 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wilamowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2020 r., poz 638) Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Wilamowice, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Stanisława Kudłacik
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia....................2021 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Wilamowice w 2021 roku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wilamowice;
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Wilamowicach;
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Wilamowic;
4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.);
5) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice w 2021 roku;

bezdomnymi

6) Schronisku dla Zwierząt – GABINET WETERYNARYJNY "ANIMAL-VET ZASOLE" z siedzibą 32-600
Oświęcim,
ul.
Garbarska
10;
adres
schroniska
dla
bezdomnych
zwierząt:
32-660 Chełmek, ul. Jaworznicka 67
Rozdział 2.
Cele i zadania programuokreślone w art. 11 oraz art. 11a ust. 2 ustawy
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie Gminy Wilamowice.
2. Główne zadania Programu:
1) Zapewnianie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy miejsca w Schronisku dla Zwierząt;
2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy;
4) Zapewnienie obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w Schronisku dla Zwierząt;
5) Poszukiwanie nowych 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.
Rozdział 3.
Realizacja programu
§ 3. 1. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi realizowana będzie poprzez:
1) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy, które będzie prowadzone przez Schronisko dla
Zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w Schronisku dla Zwierząt, które będzie
miało charakter stały, następuje na skutek interwencji mieszkańców Gminy Wilamowice zgłoszonej
w Urzędzie lub za pośrednictwem Komisariatu Policji w Kobiernicach;
2) Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt umieszczonych w Schronisku dla Zwierząt. Zwierzęta
przyjmowane do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania
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tych zabiegów z uwagi na zły stan zdrowia, i/lub wiek, będą poddawane obligatoryjnej sterylizacji
i kastracji. Zabiegi te będą przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii;
3) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Schronisko dla
Zwierząt poprzez:
a) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do adopcji
bezdomnych zwierząt zainteresowanym osobom, poprzez zamieszczanie na stronie internetowej
Schroniska dla Zwierząt aktualnych informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz ze
zdjęciami (www.schroniskochelmek.pl);
b) prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych;
4) Usypianie ślepych miotów które będzie realizowane przez Schronisko dla Zwierząt z zachowaniem
humanitarnych zasad uśmiercania zwierząt. Czynności związane z usypianiem ślepych miotów
podejmowane są przez Schronisko dla Zwierząt na zgłoszenie pracowników Urzędu lub funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Kobiernicach;
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez dokarmianie i zapewnianie wody pitnej
w przypadku powzięcia przez Gminę informacji o miejscu, w którym koty takie przebywają. Dokarmiania
dokonywać będą:
1) pracownicy gospodarczy Urzędu;
2) pełnoletni mieszkańcy Gminy (tzw. opiekunowie społeczni), którzy wyrażają chęć dokarmiania wolno
żyjących kotów w danym sołectwie (listę opiekunów społecznych prowadzi Urząd).
3. Jako miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy zostało wyznaczone gospodarstwo rolne
Spółdzielnia Produkcji i usług Rolniczych w Wilamowicach przy ul. Spółdzielczej 2;
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje lekarz weterynarii Pan Łukasz Gabryś prowadzący Gabinet weterynaryjny z siedzibą
43-330 Wilamowice, ul. Spółdzielcza 2. Zawiadomienie lekarza weterynarii o zdarzeniu drogowym z udziałem
zwierząt będzie podejmowane przez Urząd lub Komisariat Policji w Kobiernicach. W przypadku zdarzenia
drogowego z udziałem zwierząt, lekarz weterynarii decyduje o dalszym ich losie tj. konieczności uśpienia, bądź
dalszego leczenia. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia zwierzęcia biorącego udział
w zdarzeniu drogowym decyzję o jego uśmierceniu podejmują podmioty określone w art. 33 ust. 3 ustawy.
Rozdział 4.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programuoraz sposób ich wydatkowania
§ 4. 1. Dla realizacji zadań wymienionych w rozdziale 3 Programu zostały zarezerwowane w budżecie
Gminy na 2021 r. środki finansowe w wysokości 83 100,00 zł brutto;
2. Środki te będą wykorzystane na pokrycie kosztów:
1) zadań realizowanych przez Schronisko dla Zwierząt, w ramach umowy z Gminą:
a) gotowość Schroniska
12 000,00 zł brutto;

dla

Zwierząt

do

wypełnienia

zadań

określonych

w umowie

–

b) przyjmowanie psów do Schroniska dla Zwierząt (w tym usypianie ślepych miotów) –
30 000,00 zł brutto;
c) przyjmowanie kotów do Schroniska dla Zwierząt (w tym usypianie ślepych miotów) –
4 000,00 zł brutto;
2) gotowość do całodobowej opieki weterynaryjnej – 22 100,00 zł brutto;
3) opieki nad wolno żyjącymi kotami – 13 000,00 zł brutto;
4) transport zwierząt do gospodarstwa, leczenie oraz utrzymywanie zwierząt – 2 000,00 zł brutto.
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