UCHWAŁA NR XLVII/703/21
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2021 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 11a ust. 1 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 638), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza
Weterynarii z siedzibą w Tychach, organizacji społecznych działających na obszarze Gminy, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz działających na obszarze Gminy dzierżawców lub zarządców
obwodów łowieckich, a także po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz 1057 z późn.
zm),
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Mysłowice w 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
dr hab. Tomasz Papaj
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/703/21
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 października 2021 r.
,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Mysłowice w 2021 rok "
Wprowadzenie
Rada Miasta Mysłowice zważywszy, że:
- „ Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt);
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy.
Uchwala niniejszym „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Mysłowice w 2021 roku” jako wyraz polityki Miasta Mysłowice wobec problemu bezdomności
zwierząt.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć jest mowa o:
1) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2021 roku”;
2) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Mysłowicach;
3) Wydziale, należy przez to rozumieć Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta w Mysłowicach;
4) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Baczyńskiego 2b
w Sosnowcu, zarządzane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu;
5) organizacjach pozarządowych, należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie miasta Mysłowice;
6) społecznych opiekunach kotów wolno żyjących, należy przez to rozumieć osoby pełnoletnie, dokarmiające
koty bytujące na terenie miasta Mysłowice, wpisane do rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta;
7) Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 należny przez to rozumieć
regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych wprowadzony
zarządzeniem Nr 654/20 Prezydenta MIasta Mysłowice z dnia 31 grudnia 2020 r.
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Rozdział 2.
Cel i zadania Programu
§ 2. Celem Programu jest zapewnienie kompleksowej opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice.
§ 3. Realizacja założonych celów nastąpi poprzez:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Mysłowice w Schronisku – rozdział 3 Programu,
2) odławianie bezdomnych zwierząt i doprowadzanie ich do Schroniska - rozdział 4 Programu,
3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich sezonowe dokarmianie oraz ograniczanie liczebności ich
populacji - rozdział 5 Programu,
4) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
w Schronisku oraz usypianie ślepych miotów, a także sterylizację i kastrację psów i kotów posiadających
właścicieli – rozdział 6 Programu,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - rozdział 7 Programu,
6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w przypadku
porzucenia, stwierdzenia znęcania się nad nimi, niehumanitarnego ich traktowania lub poszkodowanych
w wyniku zdarzeń drogowych - rozdział 8 Programu,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt rozdział 9 Programu.
Rozdział 3.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku
§ 4. 1. Schronisko przyjmuje pod opiekę zwierzęta bezdomne oraz poszkodowane na skutek zdarzeń losowych
z terenu miasta Mysłowice.
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. W Schronisku sprawowana jest całodobowa opieka nad przebywającymi w nim zwierzętami. Jednym
z zadań Schroniska jest zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej poprzez podpisanie umowy z lekarzem
weterynarii.
4. Schronisko prowadzi rejestr przyjmowanych zwierząt, w którym odnotowuje się historię zwierzęcia od chwili
jego pojawienia się do opuszczenia Schroniska.
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Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Mysłowice ma charakter stały i odbywać się będzie
interwencyjnie po uzyskaniu zgłoszenia pod numerem (32) 222-21-64.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Mysłowice powierza się Panu Mariuszowi Jurczyk
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firmia Handlowo Usługowej Mariusz Jurczyk, z siedzibą
w Zawierciu przy ul. Strumień Wierczki 27, posiadającej wszelkie uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej
działalności. W przypadku rannych lub/i chorych zwierząt bezdomnych lub kotów wolno żyjących Wyłapujący
zobowiązany jest do udzielenia im pomocy za pośrednictwem Kliniki Weterynaryjnej Brynów Krzysztof Czogała
zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Brynowskiej 25 c.
Rozdział 5.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 6. Gmina Mysłowice sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez ich sezonowe dokarmianie
wydawanie skierowań na zabiegi sterylizacji/ kastracji oraz czipowanie za pośrednictwem opiekunów
społecznych. Skierowania na zabiegi oraz karma będą wydawane do czasu wyczerpania się środków
finansowych zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
§ 7. Prezydent Miasta Mysłowice, co najmniej raz w roku apeluje do mieszkańców Mysłowic o podejmowanie
działań mających na celu polepszenie warunków bytowych kotów wolno żyjących oraz umożliwiających
im przetrwanie trudnego okresu zimowego.
§ 8. Określa się następujące zasady dotyczące akcji dokarmiania kotów wolno żyjących:
1) warunkiem wydania karmy jest zarejestrowanie się jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących
w Urzędzie Miasta Mysłowice;
2) społecznym opiekunem może być wyłącznie osoba zameldowana w Mysłowic, dokarmiający koty bytujące
na terenie miasta Mysłowice.
§ 9. Akcja sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów obejmuje:
1) uzyskanie skierowania na zabieg kastracji lub sterylizacji w Urzędzie Miasta Mysłowice;
2) wyłapywanie wolno żyjących kotów przez osoby zarejestrowane jaku społeczny opiekun kotów wolno
żyjących;
3) dostarczenie wyłapanych kotów do wyznaczonej przychodni weterynaryjnej, gdzie poddane zostaną
zabiegom sterylizacji lub kastracji;
4) zapewnienie opieki kotom po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji przez okres niezbędny
do rehabilitacji zwierzęcia;
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5) wypuszczenie po okresie rehabilitacji zwierząt po zabiegu do miejsc, z których zostały zabrane.
§ 10. Zabiegi sterylizacji i kastracji finansowane z budżetu Gminy Mysłowice na rok 2021 przeprowadzane
będą przez lekarza weterynarii wybranego stosownie do zapisu Regulaminu.
Rozdział 6.
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych
§ 11. Akcja zmniejszania populacji zwierząt bezdomnych obejmuje:
1) obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt przebywających w Schronisku;
2) usypianie ślepych miotów zwierząt w Schronisku;
3) wdrożenie działań profilaktycznych dążących do ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych poprzez
realizację pilotażowej akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli.
§ 12. Określa

się

następujące

zasady

funkcjonowania

akcji

w przypadku

zwierząt

przebywających

w Schronisku:
1) sterylizacji i kastracji poddawane są wszystkie zwierzęta przebywające w Schronisku, które nie zostały
odebrane przez właściciela w ciągu 14 dni od daty przybycia, zakwalifikowane do zabiegu zgodnie
ze wskazaniami wiedzy medycznej;
2) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów zwierząt przebywających w Schronisku dokonuje
lekarz weterynarii, z którym Schronisko podpisało umowę na świadczenie opieki lekarskiej.
§ 13. Określa się następujące zasady funkcjonowania akcji sterylizacji, kastracji i czipowania psów i kotów
posiadających właścicieli:
1) zabiegom sterylizacji lub kastracji psów i kotów posiadających właścicieli, które finansowane będą z budżetu
Miasta Mysłowice w roku 2021 mogą zostać poddane wyłącznie zwierzęta stale przetrzymywane na terenie
miasta Mysłowice;
2) zabiegi sterylizacji, kastracji oraz czipowanie psów i kotów posiadających właściciel, finansowane z budżetu
Miasta Mysłowice na rok 2021, przeprowadzane będą przez lekarza weterynarii wybranego stosownie do
zapisu Regulaminu.
Rozdział 7.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 14. Dotychczasowy właściciel zwierzęcia w przypadku rezygnacji z jego posiadania winien podjąć działania
w celu znalezienia dla niego nowego domu. Gdy powyższe stanie się niemożliwe, wówczas należy
kontaktować się z przedstawicielem Urzędu Miasta pod numerem (32)317-11-77, w celu ustalenia dalszych
działań.

Id: 08E0CCB1-0219-4ED7-8A9F-35133DE54647. Podpisany

Strona 5 z 7

§ 15. Gmina Miasto Mysłowice prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez
zobowiązanie pracowników Schroniska do:
1) podejmowania starań w celu znalezienia odpowiednich opiekunów dla przebywających w Schronisku
zwierząt;
2) organizowania akcji propagatorskich mających na celu zwiększenie zainteresowania społeczeństwa
zwierzętami w Schronisku z udziałem środków masowego przekazu;
3) prowadzenia strony internetowej na której zamieszczane są zdjęcia zwierząt wraz z krótką ich
charakterystyką;
4) prowadzenia wolontariatu, którego zadaniem jest wspieranie pracowników Schroniska w ww. zadaniach oraz
socjalizacja zwierząt przebywających w Schronisku.
§ 16. Pracownicy

Urzędu

Miasta

wraz

z organizacjami

pozarządowymi

z terenu

miasta

Mysłowice

przeprowadzą co najmniej raz w roku akcje edukacyjną na terenie Mysłowic, której celem będzie zwiększenie
świadomości dzieci i dorosłych w zakresie bezdomności zwierząt.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 17. Zwierzęta

gospodarskie

przekazywane

będą

do

gospodarstwa

rolnego

Pana

Marcelego

Matlachowskiego, które usytuowane jest przy ul. Plebiscytowej 94 w Mysłowicach.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
§ 18. W przypadku rannych lub/i chorych zwierząt bezdomnych lub kotów wolno żyjących Firma Wyłapująca
zobowiązana jest do udzielenia im pomocy za pośrednictwem Kliniki Weterynaryjnej Brynów Krzysztof Czogała
zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Brynowskiej 25 c. Po udzieleniu pomocy zwierzęta zostaną
przetransportowane do Schroniska celem zapewnienia dalszej opieki.
Rozdział 10.
Finansowanie Programu i sposób wydatkowania środków
§ 19. Na realizację Programu w 2021 roku zabezpieczono w budżecie miasta Mysłowice środki finansowe
w wysokości 265.100,00 zł w tym:
1) 180.000,00zł- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania pt. zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom którego zakres obejmuje :
a) zapewnienie miejsca w schronisku oraz bieżącej opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta Mysłowice 121.550,00 zł;
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b) obligatoryjna kastracja lub sterylizacja zwierząt w schronisku - 55.200,00 zł;
c) usypianie ślepych miotów - 500,00 zł;
d) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
2.750,00.
2) 73.800,00 zł – Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt- wyłapywanie;
3) 2.700,00zł – Akcja czipowania psów oraz kotów;
4) 3.600,00zł – Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów właścicielskich - usługi weterynaryjne świadczone
w ramach realizacji programu-„Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”;
5) 2.250,00zł – Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów - usługi weterynaryjne świadczone w ramach
realizacji programu-„Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”;
6) 2.250,00zł – Opieka nad kotami wolno żyjącymi oraz zakup karmy dot. programu „Program opieki
nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”;
7) 500,00 zł – Zapewnienie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym;
8) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz edukacja mieszkańców Gminy Mysłowice w zakresie
opieki nad zwierzętami - bezkosztowo, w porozumieniu ze Schroniskiem.
2. Środki wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Id: 08E0CCB1-0219-4ED7-8A9F-35133DE54647. Podpisany

Strona 7 z 7

