UCHWAŁA NR VII/107/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz 506) w związku z art. 11a ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 122) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii
z siedzibą w Tychach, działających na obszarze Gminy organizacji społecznych, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt oraz działających na obszarze Gminy dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. Przyjmuje

się

Program

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mysłowice w 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
Edward Lasok
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/107/19
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 marca 2019 r.
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Mysłowice w 2019 r.”
„Zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę”.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań,
określonych w niniejszym Programie polega na podejmowaniu działań mających na celu

zapobieganie

bezdomności zwierząt oraz opiekę nad zwierzętami, które stały się bezdomne.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) schronisku dla zwierząt, należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami
domowymi, z którym miasto ma zawartą umowę na

przyjmowanie i zapewnienie opieki zwierzętom

bezdomnym (psom oraz kotom) tj. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Mysłowicach przy ul. Sosnowieckiej 16;
2) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
3) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza;
4) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty nieudomowione, urodzone i żyjące w warunkach
niezależnych od człowieka w ekosystemie miasta lub wsi;
6) opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie i nieodpłatnie sprawuje opiekę
nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Mysłowice, zgodnie ze złożoną deklaracją, która została wpisana
do Rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących na terenie miasta Mysłowice, prowadzonego przez
Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Mysłowice;
7) ślepych miotach, należy przez to rozumieć potomstwo psów lub kotów, będące w fazie neonatalnej,
całkowicie ślepe;
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8) elektronicznym znakowaniu zwierząt, należy przez to rozumieć oznaczenie psa lub kota w sposób trwały
urządzeniem

elektronicznym

(mikroczipem)

zawierającym

odnośnik

do

danych

znajdujących

się

w Międzynarodowej Bazie Danych „Safe – Animal”;
9) zakładzie leczniczym dla zwierząt – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny MysLovet z siedzibą
w Mysłowicach przy ul. Jana Dzierżonia 12, spełniający warunki określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 24);
10) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2019 roku”.
§ 2. Cele i zadania Programu
1. Priorytetowym celem niniejszego Programu jest zminimalizowanie skali zjawiska bezdomnych zwierząt na
terenie miasta Mysłowice poprzez:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt;
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
3) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) odławianie bezdomnych zwierząt;
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Mysłowice miejsca w schronisku dla zwierząt;
3) aktywne poszukiwanie domów tymczasowych dla wyłapanych bezdomnych zwierząt, tworzenie bazy domów
tymczasowych;
4) obligatoryjną sterylizację/kastrację zwierząt w schronisku;
5) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizacje/kastracje, czipowanie;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach rannych i/lub chorych zwierząt, w tym
również poszkodowanym w zdarzeniach drogowych;
7) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) usypianie ślepych miotów;
10) elektroniczne znakowanie zwierząt w gminie;
11) sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich;
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12) edukację mieszkańców miasta Mysłowice w zakresie prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt, w tym również w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt
domowych,
13) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których celem jest walka z bezdomnością zwierząt oraz ich
ochrona.
3. Program określa zasady realizacji wskazanych w ust.2 zadań oraz przeznaczone na ich wykonanie środki
finansowe.
4. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Mysłowice za pośrednictwem Wydziału Infrastruktury
Miejskiej Urzędu Miasta Mysłowice.
§ 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
1. Zapewnienie bezterminowej opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta Mysłowice (do czasu ich
adopcji) realizowane jest przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt zlokalizowane przy ul. Sosnowieckiej 16 w Mysłowicach. Szczegółowe postępowanie ze zwierzętami
określa Regulamin Schroniska.
2. Opieka nad zwierzętami w schronisku odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
1) w schronisku nie powinno przebywać jednorazowo więcej niż 200 zwierząt (psów i kotów);
2) schronisko winno posiadać kociarnię;
3) zwierzęta

muszą

być

umieszczone

w boksach,

które

zapewniają

im

możliwość

swobodnego

przemieszczania się i ochronę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych;
4) zwierzęta agresywne muszą być oddzielone od zwierząt nie posiadających takich cech;
5) psy i suki niepoddane zabiegowi sterylizacji muszą być ulokowane w pojedynczych boksach;
6) szczeniaki muszą być oddzielone od zwierząt dorosłych;
7) boksy muszą być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia wzajemne atakowanie i zagryzanie się
zwierząt;
8) zwierzęta muszą mieć całodobowy dostęp do świeżej wody pitnej oraz otrzymywać odpowiednią ilość karmy
dostosowaną do ich potrzeb;
9) opiekę nad zwierzętami w schronisku pełnią wykwalifikowane osoby;
10) pomoc w opiece nad zwierzętami sprawowana jest również przez wolontariuszy schroniska.
3. Opieka weterynaryjna nad zwierzętami w schronisku odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
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1) schronisko przeprowadza min. 14 dniową kwarantannę;
2) każde zwierzę powinno zostać zaczipowane najpóźniej przed procesem adopcyjnym;
3) schronisko przeprowadza kastrację i sterylizację każdego z nowo przybyłych zwierząt w terminie
nie krótszym niż 14 dni od daty przyjęcia zwierzęcia do schroniska i nie dłuższym niż 30 dni od momentu
przyjęcia do schroniska, chyba że istnieją przeciwwskazania określone przez lekarza weterynarii lub istnieje
prawdopodobieństwo odbioru psa przez właściciela;
4) zwierzęta mają wykonywane niezbędne szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym, w tym przeciwko
wściekliźnie;
5) schronisko przeprowadza obserwację

zwierzęcia, co do którego istnieje podejrzenie

o zarażenie

wścieklizną, po ugryzieniu człowieka lub zwierzęcia;
6) schronisko prowadzi profilaktykę oraz zwalcza pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne;
7) schronisko zobowiązane jest dbać o wygląd zewnętrzny zwierzęcia w tym o pielęgnację sierści;
8) schronisko zapewnia socjalizację zwierząt.
§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizacje/kastracje, czipowanie
1. Koty wolno żyjące stanowią integralny element miejskiego ekosystemu a ich obecność zapobiega
rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy, szczurów). Kotów wolno żyjących nie udamawia się, nie przenosi do
schronisk lub przytulisk oraz nie wyłapuje (za wyjątkiem wyłapania w celu ograniczenia rozrodczości lub
udzielenia pomocy weterynaryjnej), gdyż nie są one zwierzętami bezdomnymi. Mając na uwadze powyższe
należy zapewnić im warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty żyjące na swobodzie winny być wypuszczone po
wykonaniu zabiegu sterylizacji / kastracji, czipowania bądź udzieleniu niezbędnej pomocy weterynaryjnej,
w pobliżu miejsca dotychczasowego bytowania zwierzęcia. Program jest kontynuacją działań podejmowanych
od 2013 roku polegających na objęciu opieką populacji wolno żyjących kotów na terenie miasta Mysłowice.
Realizowany jest poprzez współpracę tutejszego Urzędu Miasta z opiekunami społecznymi w zakresie
dokarmiania oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.
2. W zakresie Programu opiekunów społecznych wspiera się poprzez bezpłatne wydawanie karmy, wydawanie
skierowań na zabiegi sterylizacji/kastracji oraz czipowania w ramach zawartej przez Gminę Miasto Mysłowice
umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt MysLovet. Warunkiem wydania karmy oraz uzyskania skierowania
na zabieg sterylizacji/kastracji i czipowania wolno żyjących kotów jest wypełnienie oraz podpisanie stosownej
Deklaracji opiekuna społecznego kotów wolno żyjących. Wsparciem objęte mogą zostać tylko i wyłącznie koty
bytujące na terenie miasta Mysłowice.
3. Bezpłatne skierowania na zabiegi sterylizacji/kastracji, czipowania oraz karma będą wydawane do czasu
wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
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4. Prezydent Miasta Mysłowice nawołuje i apeluje do mieszkańców o podejmowanie działań zmierzających do
polepszenia warunków bytowych kotów wolno żyjących oraz do ułatwienia im przetrwania okresu zimowego.
§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mysłowice oraz ich transport do schroniska realizuje Straż
Miejska oraz pani Anna Kornas, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe KONKRET Anna Kornas, z siedziba w Bytomiu przy ul. Północnej 18, posiadająca wszelkie
uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności. Wyłapywanie w naszym mieście ma charakter stały.
Zgłoszenia w sprawie bezdomnych zwierząt przyjmowane są całodobowo przez Straż Miejską Mysłowice,
której obowiązkiem jest sprawdzenie zasadności zgłoszenia oraz transport zwierzęcia do schroniska lub
przekazanie interwencji do wyżej wymienionego przedsiębiorstwa. Upoważnieni pracownicy po wyłapaniu
zwierzęcia dokonują weryfikacji polegającej na sprawdzeniu czy zwierzę jest oznakowane mikroczipem lub
tatuażem. W przypadku oznakowania i ustalenia właściciela zwierzęcia podmiot zobowiązany jest do
bezpośredniego przekazania go właścicielowi. W przypadku braku numeru czip/tatuażu, bądź nie uzyskania
dostępu do danych osobowych właściciela – Wykonawca zobowiązany jest do bezpośredniego przekazania
zwierzęcia do schroniska. Podmioty odpowiedzialne za realizację powyższego zadania dysponują środkami
i urządzeniami służącymi do wyłapania, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. Wyłapane
zwierzęta przewożone są tylko i wyłącznie w samochodzie przystosowanym do tego celu, dopuszczonym do
użytkowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W przypadku rannych i/lub chorych zwierząt
bezdomnych lub kotów wolno żyjących pracownicy PHU KONKRET zobowiązani są do udzielenia im pomocy
weterynaryjnej

za

pośrednictwem

Kliniki

Weterynaryjnej

Brynów

Krzysztof

Czogała

zlokalizowanej

w Katowicach przy ul. Brynowskiej 25 c oraz dostarczenia do schroniska dla zwierząt z pełną dokumentacją
medyczną z zakresu udzielonej im pomocy weterynaryjnej wraz z zaleceniami lekarza weterynarii odnośnie
dalszej diagnostyki.
§ 6. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku
1. W celu ograniczenia skali zjawiska bezdomności, wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska dla zwierząt
poddawane są obligatoryjnej sterylizacji/kastracji, za wyjątkiem tych, u których stwierdzono przeciwwskazania
do wykonania powyższych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia bądź wiek.
2. Zabiegi sterylizacji/kastracji wykonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii, z którym schronisko dla
zwierząt posiada podpisaną umowę.
§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Miasto Mysłowice aktywnie wspiera oraz propaguje adopcje zwierząt poprzez udostępnianie informacji
i wizerunków zwierząt oczekujących na adopcję za pośrednictwem środków masowego przekazu m.in. na
stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice. Powyższe informacje publikowane są także na stronie
schroniska dla zwierząt.
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2. Miasto Mysłowice współpracuje ze schroniskiem dla zwierząt, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie
adopcji zwierząt. Schronisko prowadzi działania promocyjne i edukacyjne na terenie Gminy Miasta Mysłowice
propagujące właściwe postawy wobec zwierząt, w tym promowanie adopcji zwierząt przebywających
w schronisku. Prowadzone są również wizyty przed i poadopcyjne oraz organizowane są spacerki
zapoznawcze. W szkołach i przedszkolach odbywają się prelekcje z udziałem schroniska i organizacji pożytku
publicznego.
3. Odnośnie odłowionych z terenu miasta zwierząt zgłoszonych jako bezdomne w pierwszej kolejności
sprawdzane jest czy zwierzę posiada mikroczip, tatuaż lub adresatkę. Straż Miejska, PHU KONKRET oraz
schronisko wyposażeni są w czytniki mikroczipów, dzięki czemu każdorazowo podejmowane są działania
mające na celu ustalenie dotychczasowego właściciela. Gdy dane właściciela uda się ustalić niezwłocznie
podejmowana jest próba nawiązania z nim kontaktu w celu odebrania zagubionego zwierzęcia.
§ 8. Usypianie ślepych miotów
Usypianie ślepych miotów dokonywane jest w schronisku dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) przez lekarza weterynarii, z którym posiada
podpisana umowę.
§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
1. Wskazuje się właściciela gospodarstwa rolnego położonego przy ul. Plebiscytowej 94 w Mysłowicach,
w razie wystąpienia konieczności objęcia opieką zwierząt gospodarskich.
2. Gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1 spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich,
zapewniając im schronienie, wyżywienie i opiekę.
§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach rannych i/lub chorych zwierząt,
w tym również poszkodowanych w zdarzeniach drogowych
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KONKRET Anna Kornas z siedzibą w Bytomiu przy ul. Północnej 18,
z którym gmina ma zawartą umowę w przedmiocie wyłapywania bezdomnych zwierząt w zakresie swojego
działania zobowiązane jest również do zapewnienia pomocy weterynaryjnej w przypadku rannych i/lub chorych
zwierząt, w tym również poszkodowanych w wypadkach drogowych. Podmiot realizuje przedmiotowe zadanie
za pośrednictwem Kliniki Weterynaryjnej Brynów Krzysztof Czogała zlokalizowanej w Katowicach przy ul.
Brynowskiej 25 c.
§ 11. Elektroniczne znakowanie zwierząt w gminie
1. W ramach zawartej umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt MysLovet realizowany jest dobrowolny
bezpłatny plan elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy
Mysłowice oraz kotów wolno żyjących.
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2. Usługa elektronicznego znakowania psów i kotów właścicielskich wykonywana jest na wniosek właściciela
zwierzęcia po okazaniu przez niego dowodu tożsamości, książeczki zdrowia psa lub kota bądź innego
dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia oraz po wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie
danych osobowych związanych z ewidencją zwierzęcia i właściciela. Niewyrażenie zgody przez właściciela
zwierzęcia na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że wniosek nie zostaje przyjęty. W przypadku psów
dodatkowo wymaga się zweryfikowania przez zakład leczniczy dla zwierząt faktu posiadania przez właściciela
aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.
3. Usługa elektronicznego znakowania kotów wolno żyjących odbywa się za pośrednictwem opiekunów
społecznych.
4. Informacje z danymi o oznakowanych zwierzętach są na bieżąco wprowadzane przez zakład leczniczy dla
zwierząt do Międzynarodowej Bazy Danych „Safe – Animal” umożliwiającej identyfikację zwierząt oraz ich
właścicieli.
§ 12. Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich w gminie
1. Plan sterylizacji/kastracji dotyczy psów i kotów posiadających właściciela zamieszkujących na stałe teren
Gminy Miasta Mysłowice, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli tych zwierząt lub innych osób, pod
których opieką zwierzęta pozostają i realizowany będzie w ramach akcji pod nazwą: „Sterylizacja i kastracja
zwierząt właścicielskich w Mysłowicach”. Plan będzie realizowany

przy całkowitym dofinansowaniu Gminy

Miasta Mysłowice kosztów przeprowadzanych zabiegów u psów oraz kotów.
2. Czas trwania planu sterylizacji/kastracji wyznacza się do 30 listopada 2019 r. lub do wyczerpania środków
finansowych z budżetu miasta przeznaczonych na ten cel.
3. Prawo do uczestnictwa w projekcie „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich w Mysłowicach” mają
właściciele zwierząt, którzy zamieszkują na stałe na terenie Gminy Mysłowice. Jeden właściciel zwierzęcia
nie może uzyskać dofinansowania więcej niż w stosunku do dwóch zwierząt w ciągu roku budżetowego (dla
każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek). Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na
podstawie oświadczenia właściciela, które będzie weryfikowane w oparciu o dane posiadane przez Urząd.
4. Warunkiem udziału w akcji „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich w Mysłowicach” będzie złożenie
przez właściciela (opiekuna) zwierzęcia wniosku w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta
w Mysłowicach – ul. Plac Wolności 5, pok. 110B, który zweryfikowany zostanie przez pracowników wyżej
wymienionej komórki. Pozytywnie zakwalifikowany wniosek w Urzędzie jest podstawą do wystawienia
skierowania do zakładu leczniczego MysLovet w celu ustalenia terminu zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.
Przed dokonaniem zabiegu lekarz weterynarii stwierdzi, czy stan zdrowia zwierzęcia pozwala na jego
wykonanie – jeśli nie, powiadomi o tym Wydział Infrastruktury Miejskiej, podając przyczynę odmowy wykonania
zabiegu.W przypadku wykluczenia zwierzęcia z akcji, do udziału w niej zakwalifikowane zostanie kolejne
zwierzę, które nie zostało wcześniej uwzględnione ze względu na wyczerpanie środków finansowych
przeznaczonych na ten cel.
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5. Właściciel zwierzęcia po otrzymaniu skierowania z Urzędu zgłosi się maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania skierowania do wskazanego zakładu leczniczego i uzgodni termin zabiegu. Sam zabieg należy
wykonać maksymalnie w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia skierowania, przy czym wykonanie
zabiegu nie może przekroczyć terminu określonego w § 12 ust. 2 niniejszego Programu. Po upływie trzech
miesięcy od daty otrzymania skierowania, staje się ono nieważne i nie stanowi podstawy do pokrycia kosztów
zabiegu
6. Gmina Miasto Mysłowice pokrywa koszt zabiegu sterylizacji/kastracji obejmujący:
1) wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
2) wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji / kastracji w znieczuleniu ogólnym,
3) zapewnienie zwierzęciu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa / kota z narkozy, w tym podanie
środka przeciwbólowego i antybiotyku,
4) wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie
szwów
7. Miasto nie będzie finansować:
1) zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie),
2) opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań
wynikających z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie
szwów) bądź wystąpienia uczulenia na szwy,
3) zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.
§ 13. Edukacja mieszkańców miasta Mysłowice w zakresie prawidłowych postaw i zachowań człowieka
w stosunku do zwierząt,

w tym również w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach

zwierząt domowych.
1. Edukacja mieszkańców miasta Mysłowice w zakresie opieki nad zwierzętami oraz humanitarnego,
odpowiedzialnego i zgodnego z prawem ich traktowania realizowana jest poprzez:
1) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań określonych niniejszym Programem;
2) współpracę z nauczycielami szkół w zakresie włączania treści programowych w dziedzinie ochrony
środowiska związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, sposobami opieki nad zwierzętami,
ograniczeniem liczby zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje;
3) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, osobami
prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz praw
i obowiązków wynikających z faktu posiadania zwierzęcia.
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4) propagowanie kastracji/sterylizacji zwierząt bez uprawnień hodowlanych;
5) propagowanie konieczności znakowania zwierząt (czipowanie);
6) propagowanie zakazu handlu zwierzętami domowymi bez uprawnień hodowlanych, szczególnie kładąc
nacisk na zakup zwierząt towarzyszących z nielegalnych źródeł.
2. W calu podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców miasta Mysłowice w zakresie obowiązków, jakie ciążą na
osobach utrzymujących zwierzęta domowe, będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta
Mysłowice oraz portalu społecznościowym artykuły poświęcone obowiązkom ich właścicieli.
§ 14. Finansowanie Programu i sposób wydatkowania środków
1. Na realizację Programu w 2019 roku zabezpieczono w budżecie miasta Mysłowice środki finansowe
w wysokości 383.500,00 zł w tym:
1) 300.000,00 zł - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym
zwierzętom;
2) 50.000,00 zł - Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt;
3) 10.000,00 zł - Akcja czipowania psów oraz kotów;
4) 10.000,00 zł – Sterylizacja i kastracja psów oraz kotów właścicielskich - usługi weterynaryjne świadczone
w ramach realizacji programu - „Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”;
5) 5.000,00 zł - Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów - usługi weterynaryjne świadczone w ramach
realizacji programu - „Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”;
6) 3.000,00 zł - Zakup karmy dla kotów dot. programu „Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt”;
7) 5.000,00 zł - Edukacja w ramach programu -„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt”
8) 500,00 zł - Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w ramach realizacji programu „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
2. Środki wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
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