
Prezydent Miasta Sosnowca

zgodnie z Uchwatą Nr 862/§lll/10 Rady Miejskiej z dnia 31 
. 
sierpnia .2010r,

"i,pi"*i" 
vczegótbwego spoionu konsuttbwania z organizacjami pozarządowymi

i i.Ivri poO-ńi"ia*i, ittóiych mowa w.art, 3 ust, 3 ustawy z dnia Z4.kwietnia

20ó];. ; jziałarności połt-r.u,puuri.znego i o wolontariacie, projektów.aktów prawa

;i;j;";;g" w dziedzinacń ióiv.rą.vźn dziatatności statutowej tych organizacji

"i.i-.i 
p"żit"wie art. ra ;st. i óki tś urtu*y z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gri..vń ti"rst jednotity ii. U.' , ż015 r, poz, 1515 z póżniejszymi zmianami)

i art. l1a ust. 1 do 5 Ustawy z dnia ż1 sierpnia 1997r, o ochronie zwierząt

it"Xii :"ar.ińv Dz. |J. zż0l3r., poz.85ó, z późniejszymi zmianami)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych

dotyczących projektu

uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

"i", 
,"ri.ui"i"ni" u"iao'ńiósii,zwiórząt na terenie miasta Sosnowca w 2016r",

Termin rozpoczęcia konsultacji spotecznych ustata się na dzień 11 lipca 2016r,,

a zakończenia 31 lipca 2016r.

Materiaty związane z przedmiotem konsuttacji dostępne będą:

a. na stronie internetowej Miasta sosnowca www.sosnowiec,pl , w Biuletynie- 
iniormacli Pubticznej w zaktadce ,,Konsultacje spoteczne",

b. na stronie internetowej Sosnowieckiego centrum organizacji Pozarządowych

www.wsparcie.sosnowiec.p1 w zaktadce.,,Konsultacje społeczne", 
.

.. * ii"a)Ń" Wydziatu Gospodarki Komunatnej i Mieszkaniowej Urzędu- 
Miejskiego * Śorno*.u, ut. l. Mościckiego 14, parter, pokój 17i 19:_* . .

;;'r];"i'ń, poniedziatel 7.30 _ .18.oo, wiorek _ czwartek 7.30 _ ,t5.3.,piątek

7.30-13.00.
Konsultacje spoteczne przeprowadzone zostaną w formie przekazywania opinii

i ilE ;; /rń ularzu zgtoszenia opinii na adres poczty eiektronicznej

*ekińriirlrour.so.noilie..pI tub osobiście do skrzynek usytuowanych w:

a. Budynku Głównym Urzędu Miejskiego at, Zwy^cięstwa 20 - Biuro Obsługi-' 
inieierantow, w godzińach: póniedźiałek 7.30 _ ,l8.oo, wtorek czwartek

7.30 - ,t 5.30,piątek 7.30 - 13.00-

b. Budynku Urzędu Miejskiego ut. l, Mościckiego 1.4, w godzinach:poniedziatek- 
73Ó - 18.00, wtoreń- człartek7.30 - 15,30,piątek7,30 - 13,00,

4. Wyniki konsuttacji spotecznych zostaną podane.do nubllcznli T9:T3::]^_.,,' 
pńprru umieszcŹenje na powyższych stronach internetowych oraz w Blutetynle

informacli Pubticznej w zaktadce,,Konsuttacje spoteczne",

1.

ż.

3.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach
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FoRMULARZ zcŁoszENlA oPlNll

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oaz zapobiegan ia bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca
W 2016r.".

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od 'l1.07 .2016r. do 31 .07.2016r.

Nazwa organizacji wnoszącej opinię/uwagę:

Adres ..,,.......

Nr tel, . ,. ,. . . .. . adres e-mail

Stan zapisu w projekcie uchwaĘ:

;.;o;,;;; ;;; ;;;;, ; r.i"*. ","n*";,

;;".;o;;;;

;il,

;;;;;;;ia:

'''i.li'i"-.ń""p"*"r"l"".g"
przedstawiciela organizacj i poZarządowej



- projekt-

UCHWAŁA NR........,..
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia ......................,

w sprawie; przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2016 r.".

Na podstawie ar1. l 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 11a ust. 1 ustawy Z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. IJ. z ż013 r., poz. 856, z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co następuje:

§1

przyjmuje się ,.program opieki nad zulierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2016 r." w brzmieniu określonym w załączniku
do Uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Wilhelm Zych

§3



ffi,H:;:"-.,
z dnia ..........................

proeram opieki nad zwierzetami bezdomnvmi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat
na terenie miasta Sosnowca w 2016 r.

WPROWADZENIE

,,Zwierzę, jako istota Ęjąca, zdo|na do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art.1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt).

Program walki z bezdomnościązwieruąt, zwany dalej ,,Programem", 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.

W niniejszym programie określono następujące zadania:

1. zapewnienie kompleksowej opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta
Sosnowca;

2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących.

Realizacja założonych celów nastąpi poprzez:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - rozdział |
programu;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w b..rn ich dokarmianie - rozdział 2 programu;

3) odławianie bezdomnych zwierząt - tozdziń 3 programu;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt tozdział 4
programu;

5) usypianie ślepych miotów - tozdział 5 programu;

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - rozdział 6 programu;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząl
gospodarskich - rozdziń 7 programu;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzęń drogowych
z udziałem zvlierząI - rozdział 8 programu;

9) znakowanie zwierzątbezdomnych - rozdział 9 programu,

Finąnsowanie programu:

7. źródła finansowania oraz środki ptzeznaczone na rea|izację programu - rozdziŃ I0
programu.



Działania z;wiązane z realizacją Programu prowadzą:

1) Miasto poprzez realizoutałlie zadań za pośrednictwem następujących wydziałów,
jednostek i służb:

- Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych;
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
- Straży Miejskiej;
- Wydziału Współpracy z Organizaqami Pozarządowymi.

2) We współpracy z Miastem, organizacje pozarządowe, zajmuj ące się statutowo
ochroną zwierzą| w tym w szczególności Stowarzyszenie ,.Nadzieja na Dom" oraz
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,

3) Insty.tucje, którym Miasto powierzyło, w oparciu o obowią,zujące przepisy prawa,
realizację zadań własnych Gminy obejmuj ących zadania okeślone \Ą. niniejszym
,,Programie".

ROZDZIAŁ1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku

§1.

schronisko dla bezdomnych zwierząt ptzy ul. Baczyńskiego 28 w sosnowcu administrowane
jest przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.

§2.

Do Schroniska przyjmowane są zwierzęta doprowadzone z terenu Sosnowca.

§3.

Schronisko fuŃcjonuj e całą dobę w zakresie przyjmowania i podejmowania zwie':;ąt
bezpańskich, agresyrvnych oruz tych, które uległy wypadkom ulicznym i wdraża
natychmiastowe działania mające na celu przewiezienie tych zwierząt do Schroniska,

§4.

W Schronisku sprawowana jest całodobowa opieka nad przebywającymi w nim nvierzętami.

§5.

Schronisko prowadzi rejestr przyjmowanych zwierzą| w którym odnotowuje się historię
zwierzęcia od chwili jego pojawienia się do opuszczenia Schroniska,



ROZDZI^Ł2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§6.

Miasto sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami poprzez ich sezonowe dokarmiarrie
sfinansowane przez Miasto, przy czym za okres sezonu uznaje się jesień i zimę. Ponadto,
Miasto prowadzi działania poprzez regularne apele do wspólnot mieszkaniowych, spółdzietni
oraz mieszkńców Sosnowca o podejmowani e działań mających na celu polepszenie
warunków bytowych kotów wolno zrysącycl,t oraz umożliwiających im przetrwanie trudnego
okresu zimowego.

§7.

Wydawanie karmy dla wolno żyjących kotów powierza się Miejskiemu Zakładowi Usług
Komunalnych w Sosnowcu.

§8.

Określa się następuj ące zasady dokarmiania kotów wolno Ęjących:

1) karma wydawana jest w Schronisku dla bezdomnych zwierząI przy ul. Baczyńskiego
28 w Sosnowcu;

2) warunkiem wydania karmy jest wypełnienie karty społecznego opiekuna kotów wolno
żyjących;

3) społecznym opiekunem kotów wolno żyjących może być wyłącznie pełnoletni
mieszkaniec Sosnowca, dokarmiający koty bl.tuj ące na terenie miasta Sosnowca;

4) utrzymania w czystości miejsca bytowania kotów, zgodnie z uregulowaniami
ustawowym w tym zakresie:

5) współpracy z organizaclami statutowo zajmującymi się opieką nad zwierzętami.

§9.

Przyj muj ąc, że ograniczenie liczebności populacji kotów wolno żylących jest najlepszą
metodą poprawiającą ich dobrostan Miasto organizuje sterylizację i kastrację tych zwierząt.

§ 10.

Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów obejmuje:

1) odławianie wolno żyjących kotów przez pracowników Schroniska lub społecznych
opiekunów kotów wolno żyjących;

2) dostarczenie odłowionych kotów do wyznaczorrego punktu weterynaryjnego, gdzie
poddane zostanązabiegom sterylizacji lub kastracji;

3) zapewnienie opieki kotom po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji przez okres
niezbędny do rehabilitacji zwierzęcia:

4) wypuszczenie po okresie rehabilitacji zwierząt po zabiegu do miejsc z których zostały
zabranę.



§ 11.

Okeśla się następujące zasady sterylizacji i kastracj i kotów wolno żyjących:

1) w ramach niniejszego programu zabiegom sterylizacji i kastracji poddane zostać mogą
wyłącznie koty b)tujące na teręnie Miasta Sosnowca;

ż) bezpłatne zabiegi sterylizacji i kastracj i przeprowadzane sąprzez lekarzy weterynarii
wybieranych corocznie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na podstawie
ar1. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. W roku bieżącym umowa została zawarta
z Przychodnią Weterynaryjną Terrier s.c. przy ul. Gospodarcza 3ż, 4I-2OO Sosnowcu.

ROZDZIAŁ3.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 12.

Miejski Zakład Ush,rg Komunalnych realizuje zadania w zakresie odławiania bezdomnych
zwierząI przewożenia ich do Schroniska oraz zapewnienia im właściwej opieki do czasu
znalezienia nowego właściciela.

§ 13,

Interwencje podejmowane będą na wnioski mieszkańców, zgłaszane do Policji, Strażt
Miejskiej lub bezpośrednio do Schroniska dla bezdomnych zwierząt - telefon (32) 293'75 56
oraz 669 096 872.

§ 14.

W przypadku konieczności podjęcia działań zwięanych z czasowym uśpieniem zwierzęcia
zawarta jest umowa z Gabinetem Weterynaryjnym Marek Ligęza z siedzibą w Wojkowicach
przy ul. Spokojna 4.

§ 15.

Podejmuje się stałe działania mające na celu odławianie bezdomnych zwierząt,
w szczególności psów:

1) odławiane będą zwierzęta pozostawione w miej scach publicznych bez opieki
i nadzoru;

ż) z:wierzęta odławiane z terenu miasta umieszczane będą w Schronisku;

3) odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie za pomocą sprzętu, który nie
będzie stwarzał zagrożenia dla życia lub zdrowia wyłapywanych zwierząt oraz nie
będzie zadarł ał im cierpienia.



ROZDZIAŁ4.
Zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych

§ 16.

Zmniejszania populacji zwierząt bezdomnych obejmuje obligatoryjną sterylizację i kastrację
zwierzą przebywaj ących w Schronisku.

§ 17.

Okeśla się następuj ące zasady kastracji i sterylizacji w przypadku zwięrząt przebywających
w schronisku:

1) sterylizacji i kastracji poddawane są wszystkie zwierzęta przebywające w Schronisku
zakwalifikowane do zabiegu zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej przez lekarza
weterynarii, Z którym zawierana jest umowa na świadczenie opieki lekarskiej
nad zwierzętami przebywaj ącymi w Schronisku.

R0ZDZIAŁ5.
Usypianie ś|epych miotów

§ 18.

1) usypianie ślepych miotów zwierząt odbywać się będzie w gabinecie weterynaryjnym
przy Schronisku;

2) w ramach niniejszego programu ślepe mioty usypiane będą wyłącznie z terenu Miasta
Sosnowca.

ROZDZIAŁ6.
Poszukiwanie wlaścicieli dla bezdomnych nv ierząt

§ 19.

Miasto Sosnowiec prowadzi poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez
Schronisko dla bezdomnych zwietząt:

1) podejmowanie starań w celu znallezienia odpowiednich opiekunów dla
przebywaj ących w Schronisku zwierząt;

2) organizowania akcji propagatorskich mających na celu zwiększenie zainteresowania
społeczeństwa zwierzętami w Schronisku z udziałem środków masowego przekazu;

3) prowadzenie strony internetowej na której zamieszczane są zdjęcia zwierząt wraz
z krótką ich charakterystyką

4) prowadzenie wolontariatu, którego zadaniem jest wspieranie pracowników Schroniska
w ww. zadaniach oraz socjalizacj a zułierząt przebywaj ących w Schronisku.



ROZDZIAŁ7.
Wskazanie gospodarstwa ro|nego, które zapewni miejsca dla zwierząt

§ 20.

Wyznacza się gospodarstwo rolne na podstawie zawartej umowy z Panem Marcinem
Krzykawskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. F.H.U. ROLMAR z siedzibą
w Zelisławicach przy lL Przysńości 5, 4ż-47O Siewierz, nr tel. 693380995. Gospodarstwo
rolne jest prowadzone w dwóch lokalizacjach;
- Zelisławice przy ul, Przyszłości 5, 42-4':'0 Siewierz,
- Pińczyce przy ul. Stawowej 1, 42-350 Koziegłowy.

RoZDZIAŁ8.
Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zd,arzeń

drogowych z udzialem zwierżąt

§ 21.

DziŃania w zakesie opieki nad zwierzętami, które zostały poszkodowane na skutek zdarzeń
drogowych koordynuje Schronisko dla bezdomnych zwierząt i pod numerami telefonów
(32) 293 75 56 oraz 669 096 872.

§ 22.

Przekazanie zwierząt do lecznicy odbywa się wyłącznie za pośrednictwem pracowników
schroniska.

§ 23.

W przypadku zdarzeń drogowych i innych zdaneń na terenie miasta, z udziałem zwierząt,
w tym zwierząt wolno żyjących, zapewniona będzie całodobowa opieka Weterynaryjna
w ramach umowy zavłartej przez Miejski Zakłń Usług Komunalnych
ze Stowarzyszeniem Opieki nad zwierzętami ,,Nadzieja na Dom" z siedzibą przy
ul. Dojazdowej 26. 4l-żl6 Sosnowiec.

§ 24.

W zakresie przyjmowania zwierząt uczestniczących w wypadkach drogowych całą dobę
funkcjonuj ą

1) Schronisko- w zakresie zwierząt domowych;
2) WydziŃ Bezpieczeństwa i ZarząlzaniaKtyżysowego - w zakesie dzlkich zwierząt;
3) Gospodarstwo rolne Pana Marcina Krzykawskiego, prowadzącego działalność

gospodarczą pn. F.H.U. ROLMAR z siedzibą w Żelisławicach przy ul. Przyszłości 5,
42-47O Siewierz, nr tel. 693380995. Gospodarstwo rolne jest prowadzone w dwóch
lokalizacjach;
- Zelisławice przy ,lI. Przyszłości 5, 42-470 Siewierz,
- Pińczyce przy ul, Stawowej l, 42-350 Koziegłowy
w zaklesie zwierząt gospodarskich.



ROZDZIAŁ9.
Znakowanie zwierząt

§ 25.

znakowanie zwierząt w gminie polega na wszczepianiu mikroprocesora do elektronicznej
identyfi kacj i zwierzętom przebywającym w Schronisku.

§ 26.

Znakowania zwierząt dokonuje lekarz weterynarii o którym mowa w § 17 w Schronisku.

ROZDZIAł,10.
Źródla finansow ania oraz środki przeznaczone na realżację programu

§ 27.

Środki finansowe na realizację zadan wynikających z niniejszego programu sązabezpieczone
w budżecie miasta Sosnowca na 2016 r, w następujących kwotach:

1) koszty realizacli zadń związanych z:
- zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku;
- odławianiem bezdomnychzwierząt;
- sterylizacją i kastracją usypianiem ślepych miotów zwierząt przebywających

w schronisku,
ww. zadania realizowane są w ramach środków finansowych Miejskiego ZŃładu
Usług Komunalnych, który jest administratorem Schroniska w kwocie - 1.179.218zł.

2) koszty związane ze znakowaniem elektronicznym psów i kotów w schronisku
35.000ń.:

3) koszty związane z sezonowyln dokarmianiem kotów wolno żyjących - 20.000zł

4) koszty zwięane ze sterylizacjąi kastracją kotów wolno źyjących (nie przeb1,.,,vających
w Schronisku) - 20,000ń,;

5) koszty zvńęane z transpoftem, przetrzymywaniem i opieką weterynaryjną zvłierząt
gospodarskich - 10.000zł.

Finansowanie programu realizowane będzie w ramach zabezpieczonych w budżecie środków
finansowych na podstawie Ustawy z dnia 29 slycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2o15 r., poz.2164 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 2'7 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U, z 2013 r., poz.885 ze zmianaml) oraz popvez zlecanie i powierzanie
zadań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności poĄ.tku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2074 r., poz.lll8 ze zmianami,)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

Wilhelm Zych


