
- PROJEKT -
           

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Sosnowca w 2018 roku

Wprowadzenie

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien

poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy o ochronie zwierząt)

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Sosnowcu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie miasta Sosnowca w 2018 roku”,

zwanego dalej „Programem”, jest art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1840).

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.

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Sosnowca oraz

zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom,

przebywającym w granicach administracyjnych miasta w obrębie siedlisk ludzkich.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ilekroć jest mowa o: 

a) Programie,  należy  przez  to  rozumieć  „Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2018 roku”;

b) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sosnowcu;

c) Wydziale,  należy  przez  to  rozumieć  Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Środowiska  Urzędu

Miejskiego w Sosnowcu;

d) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Baczyńskiego

2b w Sosnowcu, zarządzane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu;
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e) organizacjach  pozarządowych,  należy  przez  to  rozumieć  organizacje  pozarządowe,  których

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie miasta Sosnowca;

f) społecznych  opiekunach  kotów  wolno  żyjących,  należy  przez  to  rozumieć  osoby  pełnoletnie,

dokarmiające koty bytujące na terenie miasta Sosnowca, wpisane do rejestru prowadzonego przez

Schronisko.

§ 2.

1. Koordynatorem  Programu  jest  Prezydent  Miasta  Sosnowca,  za  pośrednictwem  Miejskiego  Zakładu

Usług Komunalnych w Sosnowcu.

2. Realizatorami Programu są:

a) Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu;

b) Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;

c) organizacje pozarządowe;

d) opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących.

Rozdział 2.

Cel i zadania Programu

§ 3.

1. Celem  Programu jest  zapewnienie  kompleksowej  opieki  zwierzętom bezdomnym  oraz  zapobieganie

bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Sosnowca;

b) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

c) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

d) odławianie bezdomnych zwierząt;

e) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  

z udziałem zwierząt;

f) elektroniczne znakowanie zwierząt;

g) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych.

Rozdział 3.

Opieka nad zwierzętami

§ 4.

1. Schronisko przyjmuje pod opiekę zwierzęta bezdomne oraz poszkodowane na skutek zdarzeń losowych

z terenu miasta Sosnowca.
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2. Do Schroniska nie są przyjmowane koty wolno żyjące, z wyłączeniem przypadków, w których zwierzęta

te uległy wypadkom komunikacyjnym lub wymagają natychmiastowej pomocy lekarsko-weterynaryjnej. 

3. Wydział  zapewnia  miejsca  dla  zwierząt  gospodarskich  poprzez  wskazanie  gospodarstwa  rolnego

na  podstawie  zawartej  umowy.  Dane  oferenta  udostępnione  będą  na  stronie  internetowej  Urzędu

w dziale „Urząd”, w zakładce „Zwierzęta w mieście”.

§ 5.

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizują opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących

oraz organizacje pozarządowe poprzez:

a) dokarmianie kotów;

b) prowadzenie całokształtu spraw związanych ze stawianiem i  funkcjonowaniem budek dla  kotów

wolno żyjących (w tym przede wszystkim aspekty prawno-organizacyjne);

c) podejmowanie interwencji i działań w sprawach kotów wolno żyjących.

2. Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Schronisko poprzez:

a) gospodarowanie  karmą dla  kotów wolno żyjących,  zakupioną  przez Schronisko i  jej  wydawanie

społecznym opiekunom kotów wolno żyjących w okresie jesienno-zimowym, na podstawie karty

społecznego opiekuna kotów wolno żyjących, w ilości nie większej niż 2 kg karmy na jednego kota

na miesiąc;

b) wydawanie  opiekunom społecznym kotów wolno  żyjących  domków dla  kotów wolno  żyjących,

zakupionych przez Schronisko.

3. Wydział  prowadzi  działania  poprzez regularne apele  do wspólnot  mieszkaniowych,  spółdzielni  oraz

mieszkańców Sosnowca o podejmowanie działań mających na celu polepszenie warunków bytowych

kotów wolno żyjących oraz umożliwiających im przetrwanie trudnego okresu zimowego.

§ 6.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują Schronisko i organizacje pozarządowe poprzez:

a) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania opiekunów dla przebywających w Schronisku

zwierząt;

b) organizowanie akcji propagatorskich mających na celu zwiększenie zainteresowania społeczeństwa

zwierzętami w Schronisku;

c) prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 7.

1. Zadania w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im właściwej opieki do czasu

znalezienia nowego właściciela realizuje Schronisko.

2. Schronisko zapewnia  realizację  działań  związanych  z  koniecznością  czasowego  uśpienia  zwierzęcia

poprzez wskazanie  podmiotu  realizującego usługę na  podstawie  zawartej  umowy.  Dane  wykonawcy

udostępnione będą na stronie internetowej Urzędu w dziale „Urząd”, w zakładce „Zwierzęta w mieście”.
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§ 8.

Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt

realizuje  Schronisko  poprzez  zawieranie  umów  z  zakładami  leczniczymi  dla  zwierząt  w  zakresie  opieki

weterynaryjnej,  udzielanej  zwierzętom bezdomnym i  kotom wolno żyjącym.  Dane  wykonawcy udostępnione

będą na stronie internetowej Urzędu w dziale „Urząd”, w zakładce „Zwierzęta w mieście”.

§ 9.

Usypianie bezdomnych, ślepych miotów zwierząt z terenu miasta Sosnowca, zgodnie z zapisami art. 11a ust. 2

pkt. 6 ustawy o ochronie zwierząt realizuje Schronisko.

Rozdział 4.

Elektroniczne znakowanie zwierząt

§ 10.

1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie)  zwierząt,  w szczególności  psów i kotów realizuje Schronisko

poprzez  obligatoryjne  czipowanie  bezdomnych  zwierząt  przyjmowanych  do  Schroniska  oraz

wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal.

2. Bezpłatne  zabiegi  czipowania  zwierząt  posiadających  właścicieli  przeprowadzane  będą przez lekarzy

weterynarii  wyłonionych  przez  Wydział,  zgodnie  z  Regulaminem  udzielania  zamówień  Urzędu

Miejskiego w Sosnowcu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy lecznic

udostępnione będą na stronie internetowej Urzędu w dziale „Urząd”, w zakładce „Zwierzęta w mieście”.

Rozdział 5.

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

i kotów wolno żyjących

§ 11.

1. Ograniczanie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  sterylizację  i  kastrację  zwierząt  domowych,

w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących, realizują:

a) Schronisko  poprzez  obligatoryjne  przeprowadzanie  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt

bezdomnych dojrzałych płciowo przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;

b) Wydział poprzez wydawanie społecznym opiekunom kotów wolno żyjących skierowań na zabiegi

sterylizacji i kastracji w lecznicach dla zwierząt, z którymi podpisał umowy;

c) organizacje  pozarządowe  poprzez  realizację  zadań  publicznych  obejmujących  zabiegi  sterylizacji

i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.
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2. Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów obejmuje:

a) odławianie  wolno  żyjących  kotów  przez  społecznych  opiekunów  kotów  wolno  żyjących  lub

organizacje pozarządowe;

b) dostarczenie odłowionych kotów do wyznaczonego punktu weterynaryjnego, gdzie poddane zostaną

zabiegom sterylizacji lub kastracji;

c) zapewnienie  opieki  kotom  przez  społecznego  opiekuna  kotów  wolno  żyjących  po  wykonaniu

zabiegu sterylizacji lub kastracji przez okres niezbędny do rehabilitacji zwierzęcia;

d) wypuszczenie po okresie rehabilitacji zwierząt po zabiegu do miejsc z których zostały zabrane.

3. Określa się następujące zasady sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących:

a) w  ramach niniejszego programu zabiegom sterylizacji  i kastracji  poddane zostać mogą wyłącznie

koty dojrzałe płciowo, bytujące na terenie miasta Sosnowca;

b) bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane będą przez lekarzy weterynarii wyłonionych

przez Wydział, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na

podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy lecznic udostępnione będą na

stronie internetowej Urzędu w dziale „Urząd”, w zakładce „Zwierzęta w mieście”.

c) wolno  żyjące  koty  będą  przekazywane  do  lecznicy  przez  pełnoletnich  opiekunów społecznych,

zarządców czy administratorów nieruchomości, po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg,

które wystawione zostanie przez pracowników Wydziału; w takim przypadku opiekun społeczny

zobowiązany  jest  do  zapewnienia  opieki  nad  zwierzęciem  po  wykonaniu  zabiegu  przez  okres

niezbędny do jego rehabilitacji.

Rozdział 6.

Finansowanie Programu

§ 12.

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z  Programu zabezpieczone są w budżecie miasta Sosnowca

na 2018 rok w następujących kwotach:

a) realizacja zadań związanych z:

• zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,

• odławianiem bezdomnych zwierząt,

• sterylizacją i kastracją, usypianiem ślepych miotów zwierząt przebywających w Schronisku,

• znakowaniem elektronicznym psów i kotów w Schronisku,

• zakupem budek dla kotów wolno żyjących

ujęta jest w ramach środków finansowych Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w 

Sosnowcu związanych z zarządzaniem Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w kwocie 1.300.000 zł;

• dodatkowo  zabezpieczono  kwotę  971.150  zł  celem  realizowania  inwestycji  związanych

z budową nowych i modernizacją obecnych boksów dla zwierząt;
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b) koszty  związane  ze  znakowaniem  elektronicznym  psów  i  kotów  posiadających  właścicieli

– 50.000 zł;

c) koszty związane z sezonowym dokarmianiem kotów wolno żyjących – 45.000 zł;

d) koszty związane ze sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących (nie przebywających w Schronisku)

– 30.000 zł;

e) koszty związane z transportem, przetrzymywaniem i opieką weterynaryjną zwierząt gospodarskich –

10.000 zł.

Finansowanie  programu  realizowane  będzie  w  ramach  zabezpieczonych  w  budżecie  środków  finansowych

na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.

z  2017  roku,  poz.  1579  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach

publicznych (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2017 roku,  poz.  2077)  oraz  poprzez zlecanie  i  powierzanie  zadań na

podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie  (tekst

jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późniejszymi zmianami).
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