
TarzEdzen ie Bu rm istrza

Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 439/2020

z dnia 24 kwietnia 2O2O r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych projektu uchwaty Rady Miejskiej

w Ogrodziefcu w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi

oraz zapobieganiu bezdomno6ci zwierzqt na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2O2O"

Na podstawie art, 30 ust. 1- ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 ) oraz z g 4 uchwaty Rady Miejskiej w Ogrodziericu Nr

LIX/434/2010 z dnia 18 paldziernika 20L0 r. w sprawie okreSlenia sposobu konsultowania
projekt6w akt6w prawa miejscowego z organizacjami pozarzqdowymi i innymi

uprawnionymi podmiotami

zarzqdzam co nastqpuje:

Sr

Przeprowadzi6 konsultacje z organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie

oraz z mieszl<aricami Gminy Ogrodzieniec dotyczqce projektu uchwaty w sprawie uchwalenia

,,Programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomno5ci zwierzqt

na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 202O", poprzez zamieszczenie projektu uchwaty

na stronie BIP Urzqdu Miasta izebranie opinii na temat projektu przesianych drogq mailowq

na adres konsultacje@ogrodzieniec.pl lub pisemnie do Urzqdu Miasta iGminy w okresie

od 24kwietnia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r.

5z

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

9g

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Uchwala

Rady Miejskiej Ogrodziericu

nr

w

w sprawie : uchwalenia
bezdomno S ci zwierz4t na

z dnia

,,Programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobieganiu
terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2020".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca
Dz.U. 22020 poz.7I3 ), art. 11 ust.1 oraz art,11a ust.1
ochronie zwterz4t ( tj. Dz.U. 22020r, poz. 638 )

Rada Miejska w Ogrodziericu

1990r. o samorz4dzie gminnym ( tj.
ustawy z dnta 21 sierpnia 1997r. o

uchwala:

$1

Przyjq(, ,,Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegarnu bezdomnoSci
zwierzqt na terenie Gminy Ogrodzieniec na rok 2020" stanowi4cy zalqczniknr 1 do niniejszej
uchwaiy:

$2

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasia i Gminy Ogrodzieniec.

$3

Uchwala wchodzi w Zycie po upiywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa Sl4skiego.

Przewodni czqaa Rady Miej skiej

Malgorzata Janoska
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PROJEKT
Zalqczniknr 1 do uchwalyNr......

Rady Miejskiej w Ogrodziefrcu z dma ......

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ\TAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOSCI ZWIEF(ZAT NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2O2O

1. WPR.OWADZANIE

Podstaw4 prawn4 podjgcia przez Radq Miejsk4 w Oglodziericu uchwaly w sprawie ,,Progtamu
opieki nad zwierzgtami bezdomnymi orcz zapobiegania bezdomnoSci zwieruqt na terenie Gminy
Ogrodzieniec na rok 2020" jest art. 1 ia ustawy z dnta 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwterzql".
Program ma zastosowanie do wszystkich zwwz4t domowych, w szczeg6lnoSci psow i kot6w, w
tym kot6w wolno Zyjqcych oraz zwierz4t gospodarskich.
WigkszoSi dziaLan okreSlonych w Programre dotyczy ps6w i kot6w, poniewaz skala bezdomnoSci
tychzwierz4t jest najwigksza w Gminie Ogrodzieniec.
Bezclomno Sc zwierzqtjest zjawiskiem spoie aznym,kt6rego gl6wnymi przyczynami sq:

a) niekontrolowane rozmnalanie,
b) porzucenie zwrerzqt przez wlaScicieli,
c) ucieczki zwierz4t
d) latwoSd pozyskiwanra zwierzqt,
e) br:ak edul<acji i wiedzy spoleczeristwa w zakresie metod zapobiegania bezdomnoSci.

2. CIIL I ZADANIA PROGRAMU

2.1 Ccl programu
Celem Programu jest zapobieganie bezdomnoSci zwierz4t na terenie Gminy Ogrodzieniec oraz
opieka nad zwterzgtami bezdomnymi.

2.2 Zadnnia programu
Zadanta priorytetowe Pro gramu to :

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwwzgtom z terenu Gminy Ogrodzieniea oraz miejsca
w schronisku,

b) sprawowanie opieki nad kotami wolno Zyjqcymi wtym ich dokarmianie,
c) odlawianie bezdomnych zwierz4t,
d) obligatoryjna steryhzacja lr"rb kastracja zwrcrzqt w schronisku,
e) poszukiwanie nowych wlaScicieli dla bezdomnychzwrcrzqt ,

0 usypianie Slepych miot6w,
g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierzqt

gospodalskich,
h) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkachzdaruendrogowych zudzialemzwierz4t
i) edukacja mieszkafc6w w zakresie opieki nad zwieruEtami i przepis6w dotycz4cych tej

dziedziny.

3. ZApEWNrENrri, BEZDOM*Y*, 
IyIERZ4TOM 

OprErfl

3,1 Znpewnienie bezdomnym zwierzgtom miejsca w schronisku dla z:wie:rz1t
W gminie Ogrodzieniec corocznie zawierana jest" umowa z fnm4 zaJmlJJqcq sig opiek4 nad
bezdomnymi zwierzqtami, do zadan firmy nale2y:



a) wyi4pywanie i dostarczanie bezdomnych zwierz7t do schroniska dla zwierzEt
(w rozumieniu obowiqz,qqcej ustawy o ochronie zwierz1t) w spos6b nie zagraLaj4cy ich
zdrowrLr przy uLycin Srodkow prawem dopuszczonych,

b) podejmowanie dzialah zwi4zanych z poszukiwaniem nowych wlaScicieli dla wylapanych
' zwierz4t,

c) zajmowame sig rannymi bezdomnymi zwierz1tamr,
d) zapewnienre, w razie potrzeby, przy postgpowaniu ze zwierzEtami pomocy weterynalyjnej,
e) organizowanie, po uzgodnieniu z odpowiednimi sluzbami i powiadomieniu mieszl<ahcow,

akcji wylapania bezdomnych i walgsaj4cych sig ps6w,

0 wykonywanie innych czynnoSci zwrqzanych z prowadzeniem akcji likwidacji zjawiska
bezdomnych zwierzEt i zagroLeh powodowanych przez zwieruEta w uzgodnieniu
z pr zedstawiciel ami Zaldadu Go sp o darki l(omunalnej w O gro d ziehcu,

g) prowadzenie rejestru wylapanych r przekazanych do schroniska zwierzyt oraz skladanie
, miesiqcznych sprawozdari z zakresu prowadzonej dzialalnoScr na terenie Gminy
, Ogrodzieniec.

Wylapywaniem bezdomnych zwierz4t i zapewnieniem im opieki w schronisku zajmowad sig bgdzie
firma Schronisko dlazwierz1t Rafal Zmvda42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 51b

3.2 Opieka nad wolno zyj4cymi l<otami, w tym ich dokarmianic
Koty wolno Zyj4ce, bytuj4ce gl6wnie w piwnicach budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych,
s4 elementami ekosystemu miejskiego, a ich obecnoSc zapobiegania rozprzestrzenianiu siE gryzoni
(myszy i szczur6w). Koty te nie s4 zwterzEtami bezdomnymi, dlatego me nale|y ich wylapywai ani
wywozii, lecz slwarzad warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Zaldad
Gospodarki I(omunalnej wspiera osoby spoleczne opiekuj4ce sig tymi zwrerzgtami. Wsparcie
polega na zapewnieniu karmy. Mozliwe jest rowniez stosowanie antykoncepcji przy utyctu Srodk6w
falmakologicznych w celu kontroli populacji.
Wylapanie i wysterylizowanie 7 szt. wolno 2y14cych kot6w, jest zadaniem zapisanym w urnowie
zawartej mrgdzy ZaI<\adem Gospodarki Komunalnej a Firm4 Schronisko dla Zwienyl w Zawierciu
Rafal Zmuda. Zabiegi sterylizacji przeprowadzacbgdzie Przychodnia Weterynaryjnalek. Wet. Artur
Gr,abowski , Zarkr, ul. Mostowa 1.

3.3 Odlawianie bezdomnych zwierz4t
Odlawianie bezdomnych zwrerz4t dokonywane bgdzie przez firmg Schronisko dla zwrerz4I Rafal
Zmuda, 42-400 Zawrercie, ul. Podmiejska 5ib z l<tor1 Zaldad Gospodarki I(omunalnej
w Ogrodziefcu ma podpisana umowq. Zakres umowy'zostal opisany w punkcie 3.1 niniejszego
programlr. Wylapanie bqdzie miaio chalakter ci4gly. Po wylapaniu, zwierzg bezdomne poddawane
jest niezwiocznie oglgdzinom, kt6rych celem jest m.in. ustalenie danych wiaSciciela/opiekuna przez
odczytanie identyfikacyjnych zawaftych w oznakowaniu w postaci mikroczipa, tatuaLu, kolczyka,
przywieszki, tabliczki lub innych. W przypadku ustalenia wtraSciciela/opiekuna zwrerzg zostanie
b ezzwlo czni e j emu zwr6 cone.

3.4 Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierz4t w schronisku dla zwierz4t
Bezdomne zwierugta z terenu Gminy Ogrodzieniec, kt6re bEd4 tafialy do schroniska tam bgd4
poddawane sterylizacji lub kastracji. Zabiegt wykonywane bgd4 przez lekarza weterynarii
Przychodnia Weterynaryjna lek. Wet. Artur Grabowski, Zarki, ul. Mostowa I z kt6rym firma
Schronisko dla zwierz4t Rafai Zmuda w Zawierciu ma podpisan4 Llmowg. Koszty sterylizacji
i kastracji ponosii bqdzie gmina.

3.5 Poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwi6rz4t
Poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwrerz4t" dokonywan e jest przez scirronisko, kt6re oddai e
do adopcji bezdomne zwierzEta osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnic im nalezyte warunki



bytowania. ,Informacj a o zwierzgtach do adopcji zamieszczana bgdzie na stronie internetowei
s clrronislca or az na do stgpnym p ortalu sp oleczno Sciowym.
Adopcja zwierzqt jest nieodplatna, w przypadku zainteresowania adopcj4 psy i koty mog4 by6
dowiezione nieodplatnie do nowego wlaSciciela lub odebrane bezpoSrednio w schronisku.

3.6 lJsypianie Slepych miot6w
Slepe mioty s4 usypiane przez lekarza weterynarii Przychodnia Weterynaryjna lek. Wet. Artur
Grabowski, Zarki, ul. Mostowa 1 w ramach umowy podpisanej p)rzez Zal<t"ad Gospodarki
I(omnnalnej w Ogrodziehcu z firm4 Schlonisko dla zwierz4t Rafal Zmuda 42-400 Zawiercie, ul.
Podmiejska 51b kt6ra plowadzi opiekg nad bezdomnymi zwierugtami. Zwloki uSpionych zwrerz4t
bgd4 przekazane do utylizacji zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.

3.7 Wslrazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierz4t gospodarskich
Gospodarstwo tolne, kt6re zapewni miejsca bezdomnym zwierzgtom gospodarskim z terenu Gminy
Oglodzieniec:

GOSPODARSTWO ROLNE
Ul. Wieslaw6w 6a
42-436 ZloZeniec

3.8 Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeri drogowych
z udzialem zwierz4t
W przypadkach zdarzeir drogowych z udzialem zwierzqt przedstawi ciele Zakladu Gospodarki
I(onrunalnej w Oglodziericu powiadamiaj1 firmg Schronisko dla zwierz4t Rafal Zmuda 42-400
Zawiercre, ul. Podmiejska 5lb z ktorq ZGI{ ma podpisan4 umowg. Ww firma posiada umowq na
prowadzenie calodobowej opieki weterynaryjnej z firm4 Przychodnia Weterynaryjna lek. Wet. Artur-
Grabowski, Zuki, ul. Mostowa 7. Zwierzgta dzikie, poszkodowane w wypadkach drogowych
odwo2one bgd4 do Osrodka Rehabilitacji Dzikich ZwtErzyt, tr ukasz Styrylski, Tomaszowice, ul.
Skotnicka 11

4. FINANSOWANIE PROGITAMU
Sroclki finansowe na reahzacjg zadan wynikaj4cych z Progr amu zabezpieczone zostaly w buclzecie
Gminy Ogrodzieniec w wysokoSci 70 000 zl. Uchwal4 Nr XX/19612019 z dnia27,I2.20l9 r. w
dziale 900 rozdzial 90095 w kwocie 70 000. Srodki zostanqprzeznaczone na:

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzEtom z terenu Gminy Ogrodzieniec oraz miejsca
w schronisku, obligatoryjn4 sterylizacje lub kastracj e zwierzqt w schronisku, odlawianie
bezdomnych zwierzEt, usypianie Slepych miot6w, zapewnienie opieki weterynaryjnej w
przypadk.ach zdarzen drogowych z :udzialem zwierzqL, edukacje mieszkafc6w w zakresie
opieki nad zwierzgtami i przepis6w dotyczqcychtej dziedziny - 68 000 zl.

b) sprawowanie opieki nad kotami wolno zyj4cymi w tym ich dokarmianie - I 000 zL.
c) zapewnienie opieki zwierzgtom gospodarskim - 1 000 zL.

Srodki f,tnansowe, ptzeznaazone na re,qJizacjg Prograrnu wydatkowane bgd4 w spos6b celowy
r oszczEdny, z zachowaniem zasad uzyskinia najlepszych efekt6w orcz optymalnego doboru metod
i Srodk6w sluz4cych osi4gnigciu zalolonych ce16w.


