Projekt
z dnia 1 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2021 roku”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art.11a ust. 1, 2, 4 – 8, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.638) po zaopiniowaniu przez Koła Łowieckie
działające na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Raciborzu oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działających na terenie Gminy Kuźnia Raciborska i po przeprowadzonych konsultacjach społecznych
Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala:
§ 1.
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2021 roku, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną
część uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 3.
Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia....................2021 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY
KUŹNIA RACIBORSKA W 2021 ROKUWPROWADZENIE
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt „zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.W oparciu
o art.1 ust. 3 ww. ustawy „organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt,
współdziałając
w tym
zakresie
z odpowiednimi
instytucjami
i organizacjami
krajowymi
i międzynarodowymi”.Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej uchwały
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kuźnia Raciborska w 2021 r., zwanego dalej „Programem” jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 638). Program ma zastosowanie do
wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala
bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Gminie Kuźnia
Raciborska.Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczka zwierząt od właścicieli,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,
5) panujące mody na posiadanie zwierząt określonych ras.Sterylizacja i kastracja czyli pozbawianie
możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych oraz domowych to najskuteczniejsza metoda unikania
niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków
mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się
gryzoni (myszy i szczurów). Kotów tych nie należy wyłapywać i umieszczać w Schronisku, lecz stwarzać
warunki bytowania w miejscach
ich dotychczasowego schronienia.Realizacja wszystkich zadań
określonych w Programie, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej,
2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku prowadzone przez
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rybniku z siedzibą przy ul. Majątkowej 42,
3) Opiekunie, należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację społecznego opiekuna kotów wolno
żyjących. Wzór deklaracji został określony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,
4) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2021 roku.
§ 2.
Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska. Zadanie to wykonuje przy pomocy
Urzędu.
Realizacja programu
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§ 3.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Kuźnia Raciborska
poprzez podpisanie umowy ze Schroniskiem na świadczenie usług z zakresu:

jest realizowane

1) odławiania bezdomnych zwierząt,
2) zapewnienia niezbędnej opieki weterynaryjnej przetrzymywanym zwierzętom,
3) zapewnienia podstawowych, niezbędnych warunków sanitarno-bytowych przetrzymywanym zwierzętom,
4) przetrzymywania i obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
5) niezwłocznego podejmowania działań na podstawie interwencji telefonicznych dotyczących bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w przypadkach pogryzień oraz stanowiących bezpośrednie
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.
§ 4.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizowane jest
poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy Opiekunom w okresie jesienno-zimowym, od października do marca,
2) w przypadku braku Opiekunów zakupiona karma zostanie przekazana wyznaczonym pracownikom
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej w celu dokarmiania kotów wolno
żyjących,
3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji społecznych,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
§ 5.
Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska odławianie bezdomnych zwierząt realizowane
jest
przez
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku na podstawie podpisanej
umowy, zgodnie z zasadami:
1) wyłapywanie bezdomnych
telefonicznych,

zwierząt

jest

realizowane

każdorazowo

na

podstawie

interwencji

2) wyłapywaniem są objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje
możliwość ustalenia ich właścicieli,
3) wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia, a także
nie zadaje im cierpienia,
4) transport wyłapanych bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
§ 6.
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, w tym psów i kotów
realizowane jest na następujących zasadach:
1) zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt, odłowionych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska
przyjętych do Schroniska, obligatoryjnie przeprowadza Schronisko, z wyjątkiem zwierząt, u których
istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek, zgodnie
z zasadami:

᠆ zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii,
᠆ zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w Schronisku
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna,
2) sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów przeprowadzana jest przez Gabinet weterynaryjny MOPS
w Kuźni Raciborskiej przy ul. Kościuszki 9B/1 na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii
Małgorzatą Homolą,
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3) koty wolno żyjące w celu przeprowadzania zabiegów sterylizacji i kastracji są dostarczone do gabinetu
weterynaryjnego przez Opiekunów, na podstawie karty sterylizacji/kastracji wolno żyjącego kota, która jest
wystawiana przez pracownika Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Wzór karty sterylizacji/kastracji
wolno żyjącego kota określono Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,
4) po wykonaniu zabiegu koty wolno żyjące mają przeprowadzane inne zabiegi pielęgnacyjne, a następnie są
wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego odłowienia.
§ 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informacje
o możliwościach adopcji zwierząt bezdomnych, umieszczone na stronie internetowej Schroniska, z którym
podpisano umowę na wyłapywanie i dalszą adopcję.
§ 8.
Usypianie ślepych miotów realizowane jest na następujących zasadach:
1) mieszkaniec Gminy Kuźnia Raciborska telefonicznie przekazuje informację do Urzędu o konieczności
uśpienia ślepego miotu z terenu Gminy Kuźnia Raciborska,
2) na podstawie informacji, o której mowa w pkt 1 Urząd zawiadamia Schronisko o konieczności podjęcia
działania w oparciu o zawartą umowę,
3) usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w Schronisku, zgodnie
z zawartą umową,
4) fakt i przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Schronisko,
5) zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić
mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny,
6) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§ 9.
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2021 roku, Gmina Kuźnia Raciborska
zawarła umowę z właścicielem gospodarstwa rolnego z siedzibą w Rudzie ul. Główna 17, 47-420 Kuźnia
Raciborska w zakresie zabezpieczenia pomieszczenia gospodarskiego na wypadek konieczności ulokowania
w nim zwierząt gospodarskich.
§ 10.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowane jest przez gabinet weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń z siedzibą w 47-100 Strzelce
Opolskie ul. Opolska 30.
§ 11.
Finansowanie Programu:
1. Koszt realizacji Programu ponosi Gmina Kuźnia Raciborska w ramach budżetu na rok 2021. Na
realizację Programu przewiduje się kwotę 42 500,00 zł, w tym na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
obejmującą:
1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i przetrzymywanie ich w schronisku, poszukiwanie
właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów – 26 863,20 zł,
2) obligatoryjną sterylizację i kastrację – 4 136,80 zł,
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
6 500,00 zł,
4) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym – 1000,00 zł,
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5) sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów – 2000,00 zł,
6) dokarmianie wolno żyjących kotów – 2 000,00 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie zadań publicznych, w oparciu
o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.).
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