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GMR.0006.9.2019.SP
RADA M I E J S K A
w Zdzieszowicach

Ilość zatć

Pan Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

podpis...

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) przekazuję w załączniku projekt uchwały z dnia 30 stycznia
2019 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2019”
Zgodnie z art. l l a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 122), Rada Miejska wypełniając obowiązek, określa corocznie do dnia 31 marca, program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Wypełniając treść art. l l a pkt. 7 projekt w/w uchwały wraz z programem został przesłany
do zaopiniowania: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krapkowicach, Towarzystwu Opieki
Nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole, Kołom Łowieckim działającym na terenie Gminy
Zdzieszowice ( Zielona, Ostoja, Knieja, Słonka i Trop).
Opinie do w/w programu wnieśli Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach oraz
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu, przekazując w nich uwagi:
• rozdziale 10 §24 - w przypadku wprowadzenia do gospodarstwa zwierząt koniecznym je s t,
aby spełniało ono wymogi określone przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 546), a także wymogi z
zakresu bioasekuracji.
• Rozdział 11 §25 - w opinii PLW w Krapkowicach podpisanie umowy z jednym zakładem
leczniczym, w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, może okazać się niewystarczającym w celu
realizacji przez gminę zadań przytoczonych w ww rozdziale;
• w programie nie ma wskazanego kontaktu w sytuacji, gdyby pojawiła się konieczność
niezwłocznego odłowienia zwierzęcia poza godzinami pracy urzędu;
• brak jest wskazanego telefonu kontaktowego do podmiotu, który świadczy całodobowo
usługi w zakresie pomocy zwierzętom , które ucierpiały wskutek zdarzeń komunikacyjnych;
• TOZ w Opolu zobowiązał tut. Urząd do wskazania danych kontaktowych „poza godzinami
pracy” urzędu , przekazanie tych danych do najbliższej jednostki policji i/lub CZK oraz do
TOZ w Opolu oraz wpisanie tych danych do programu opieki.
Ustosunkowując się do w/w uwag stwierdzam, co następuję:
• wytypowane gospodarstwo rolne w programie, prowadzi chów i hodowlę zwierząt z
gatunków wrażliwych. Pełnienie pogotowia przez gospodarstwo rolne mającego na celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich bezdomnych lub dla których nie można
ustalić właściciela jest realizowane nieodpłatnie. Dopiero podjęcie faktycznych czynności
prowadzących do wyłapania i przewiezienia zwierzęcia do gospodarstwa rolnego jest
odpłatne. Obecnie znalezienie gospodarstwa rolnego z terenu naszej gminy na w/w
warunkach napotkało sporo trudności, pomimo skierowanych zapytań ofertowych do
rolników (żadne gospodarstwo nie było zainteresowane podpisaniem umowy). Wyłonienie
aktualnego gospodarstwa nastąpiło tylko i wyłącznie na skutek indywidualnych pertraktacji.
Spełnienie zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii będzie możliwe pod warunkiem
zwiększenia środków finansowych na pełnienie utrzymywania pogotowia przez
gospodarstwo rolne. Dopiero wówczas gmina będzie mogła zawęzić kryteria jakie powinno
spełniać gospodarstwo rolne, celem realizacji zaleceń wyrażonych w opinii przez Lekarza
Weterynarii;

•

•

odnosząc się do podpisania umowy z jednym zakładem leczniczym, informuję iż
skierowano zapytania ofertowe do zakładów leczniczych działających na terenie naszej
gminy ale tylko jeden zakład leczniczy złożył ofertę na zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (pozostałe zakłady
lecznicze z terenu naszej gminy nie odpowiedziały na zapytania).
informację o bezdomnym lub rannym zwierzęciu można zawsze zgłosić telefonicznie do
Straży Miejskiej w Zdzieszowicach lub Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, w trakcie
godzin pracy urzędu. Natomiast po godzinach pracy zgłoszenia w przedmiotowym zakresie
przyjmuje Policja, która następnie kontaktuje się telefonicznie z lekarzem weterynarii i
pracownikiem urzędu, celem podjęcia dalszych czynności w sprawie.

Równocześnie nadmieniam, że opinie wyrażone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Krapkowicach oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu są
niewiążące.

Załącznik:
1. Projekt Uchwały z dnia 30 stycznia 2019 r.

Otrzymują:
1. Adresat;
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Projekt
z dnia 30 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez.........

UCHWAŁA N R ....................
RADY M IE JSK IEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia

2019 r.

w sprawie Program u opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z2018r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 1la ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2019" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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Załącznik do uchwały N r ....................
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia.................... 2019 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Zdzieszowice na rok 2019

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2019".
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Zdzieszowice;
2) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2019;
3) schronisku dla zwierząt lub schroniskach, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Fundacji „S.O.S. dla Zwierząt” przy ul. Antoniów 1 w Chorzowie Maciejkowicach oraz Schronisko dla
zwierząt w Paryżu, Paryż 7A;
4) bezdomności zwierząt, należy przez to rozumieć problem na skalę ogólnokrajową, którego przyczyna tkwi
w ludziach, niepotrafiących wziąć odpowiedzialności za swoje zwierzęta, głównymi przyczynami bezdomności
są:
a) porzucenie zwierząt przez właścicieli,
b) niekontrolowane rozmnażanie,
c) ucieczki zwierząt,
d) łatwość pozyskiwania zwierząt,
e) panujące mody na dane rasy,
f) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Rozdział 2
Zadania programu
§ 3. Zadaniami Programu są:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w szczególności
poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;
2) ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez ich sterylizacje i kastrację;
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa
w zakresie obowiązków spoczywających na ich właścicielach i opiekunach.
Rozdział 3
Wykonawca programu
§ 4. Gmina Zdzieszowice działania związane z realizacją Programu prowadzi przy pomocy:
1) Straży Miejskiej w Zdzieszowicach;
2) organizacji społecznych, którym statutowym celem jest ochrona zwierząt;
3) schroniska dla zwierząt.
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Rozdział 4
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy miejsca w schronisku dla zwierząt
realizuje schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych domowych dostarczonych do schroniska przez
osobę, która na zlecenie gminy wyłapie te zwierzęta tj. Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno - HandlowychWielobranżowych "GAB1" z siedzibą ul. Dworcowa 24, 47-120 Żędowice.
Rozdział 5
Opieka nad wolnożyjącymi kotami
§ 6. sprawowanie opieki nad wolnożyjącymi kotami na terenie Gminy, w tym ich dokarmianie realizowane jest
poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolnożyjących oraz
współdziałanie w miarę możliwości z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.
§ 7. karma zakupywana jest przez gminę przynajmniej 2 razy do roku i wydawana jest społecznym opiekunom
(karmicielom) w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego34.
§ 8. Opieka obejmuje dokarmianie kotów wolnożyjących poza schroniskiem w okresie jesienno-zimowym.
Rozdział 6
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy będzie realizowane interwencyjnie przez podmiot
prowadzący działalność w tym zakresie o którym mowa w §5.
§ 10. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką
zwierzę dotąd pozostawało.
§ 11. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu i umieszczeniu w schronisku.
§ 12. Koszt pobytu oraz zapewnienie opieki, karmy i leczenia zwierząt domowych umieszczonych
w schronisku finansuje Gmina.
§ 13. Odłowione zwierzęta gospodarskie oddawane są pod opiekę gospodarstwa rolnego wskazanego w § 24.
§ 14. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Rozdział 7
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt
§ 15. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji,
kastracji zwierząt przyjętych do schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieje przeciwwskazanie do
wykonania zabiegów na stan zdrowia lub wiek.
§ 16. Zabieg sterylizacji lub kastracji może być przeprowadzany tylko przez lekarza weterynarii.
§ 17. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczenie do adopcji
w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.
Rozdział 8
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 18. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez informowanie
o możliwości adopcji zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na stronach internetowych
gminy.
Rozdział 9
Usypianie ślepych miotów
§ 19. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest wyłącznie poprzez lekarza weterynarii Witolda
Smoktunowicza, prowadzącego Gabinet Weterynaryjny w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 7.
§ 20. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe.
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§ 21. Każdy mieszkaniec Gminy, po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach woli
uśpienia ślepego zwierzęcia, o którym mowa w §19 i §20 może dostarczyć zwierzę kwalifikujące się do uśpienia
do gabinetu weterynarii, o którym mowa w §19.
§ 22. Po uśpieniu zwłoki zwierzęcia pozostawia się w Gabinecie Weterynaryjnym w celu przekazania ich do
utylizacji.
§ 23. Koszty wykonania zabiegu, o którym mowa w § 19, pokrywa Gmina.
Rozdział 10
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
§ 24. Gospodarstwo rolne Pana Piotra Kilisza ul. Wiejska 34, 47-330 Oleszka przyjmuje i zapewnia opiekę
zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy.
Rozdział 11
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
§ 25. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane jest poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii Witolda Smoktunowicza prowadzącym Gabinet
Weterynaryjny w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej
zwierzętom bezdomnym i kotom wolnożyjącym z terenu gminy.
§ 26. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt bezdomnych i kotów wolnożyjących należy zgłosić Straży
Miejskiej w Zdzieszowicach lub w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, który powiadomi lekarza weterynarii
z którym gmina podpisała umowę.
§ 27. Gmina ponosi także koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.
Rozdział 12
Finansowanie programu
§ 28. Na realizację programu na rok 2019 planuje się kwotę 19000,00 zł w tym:
1) opiekę nad wolnożyjącymi kotami 1000,00 zł;
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, tj. umowa z zakładem
weterynarii 4700,00 zł;
3) zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy 1000,00 zł;
4) usypianie ślepych miotów 300,00 zł;
5) interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie - współpraca ze schroniskiem dla zwierząt
(sterylizacja/kastracja zwierząt przyjętych do schroniska, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
domowym, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt )
- 12000,00 zł
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

«i«4*" *«*»,

Oddział w Opolu
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS: 0000154454
ul. Katedralna 6/4, 45-008 Opole tel. (77) 441 02 25
www.opole.toz.pl

mail: opole@toz.pl
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URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
S E K R E TA RI A T
WPŁYNĘŁO

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34

1 e 02 2019
-

Opole, 13.02.20

-

47-300 Zdzieszowice
Nr w rei. M O ól

'P

Ilość zał. ______Podpis.
O P IN IA

w sprawie "Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi(...)"
Do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział Opole, wpłynęło w dniu
07.02.2019 pismo GMR.6140.8.2019.SP w sprawie wydania opinii w przedmiocie "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy
Zdzieszowice na rok 2019.".
Na podstawie art. l l a ust. 8 opiniujemy w/w pogram NEGATYWNIE.
UZASADNENIE
W całym programie nie wskazują Państwo żadnego kontaktu w sytuacji, gdyby
pojawiła się konieczność niezwłocznego odłowienia zwierzęcia, poza godzinami pracy
urzędu. Urząd nie wskazuje również telefonu kontaktowego do podmiotu, który świadczy
całodobowo usługi w zakresie pomocy zwierzętom, które ucierpiały w skutek zdarzeń
komunikacyjnych.
Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie TOZ, większość zgłoszeń trafia poza
godzinami pracy urzędu, a zdecydowana większość powinna być realizowana maksymalnie
w ciągu kilku godzin od powzięcia informacji o bezdomnym zwierzęciu, czy rannym
zwierzęciu.
W tej sytuacji, brak wskazania jakiegokolwiek kontaktu, będzie skutkowało brakiem
możliwości podjęcia skutecznych i szybkich działań w celu zapewnienia odpowiedniej
pomocy bezdomnym zwierzętom.

W tym zakresie zobowiązujemy Urząd do wskazania danych kontaktowych „poza

godzinami pracy" urzędu, przekazania tych danych do najbliższej jednostki policji i/lub CZK
oraz do TOZ w Opolu oraz wpisania tych danych do programu opieki.
Zarząd Towarzystwa podjął decyzję o konieczności kontroli wydatkowania środków
publicznych, przeznaczanych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
(w odniesieniu do wszystkich gmin). Mając na względzie powyższe, zgodnie z art. 61 ust. 1
Konstytucji RP w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
uprzejmie proszę o przesłanie dodatkowych informacji, w terminie nie dłuższym, niż 14 dni
od dnia otrzymania niniejszego pisma, dotyczącymi:
Jaka kwota została zaplanowana w budżecie na realizację programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi w roku 2018,2017, 2016, 2015;
Ile środków zostało wydanych w roku 2018, 2017, 2016 i 2015 stan na
ostatni dzień każdego roku;
Jaka została wykonana ilość sterylizacji/kastracji wykonanych w ramach
budżetu za rok 2018, 2017, 2016 i 2015;
Ile środków zostało wydanych na dokarmianie kotów w 2018, 2017, 2016 i
2015 roku;
Ile zostało zgłoszonych interwencji w 2018, 2017, 2016 i 2015 roku;
Ile podjęto kontroli dotyczących dobrostanu i z jakim rezultatem w roku
2018, 2017, 2016 i 2015;
Ile środków zostało wydatkowanych na usługi weterynaryjne i jakie to były
usługi weterynaryjne w latach 2018, 2017, 2016 i 2015;
Ile zgłoszeń się potwierdziło (naruszenie dobrostanu zwierząt) w roku 2018,
2017, 2016 i 2015;
Ile gmina otrzymała zgłoszeń dotyczących zwierząt bezdomnych w roku
2018, 2017, 2016 i 2015;
Ile zwierząt zostało przekazanych na koszt gminy do schroniska w roku 2018,

Z jakimi organizacjami Gmina aktywnie współpracuje w zakresie ochrony
zwierząt;
Ile środków przeznaczono na edukację społeczeństwa
dobrostanu zwierząt w roku 2018, 2017,2016 i 2015;

w

zakresie

Jakie działania edukacyjne dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt zostały
podjęte w latach 2018, 2017, 2016 i 2015.
Mając na względzie powyższe, w ocenie Towarzystwa program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi w Zdzieszowicach ma jedynie charakter iluzoryczny i nie jest
możliwy do zrealizowania.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.
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W związku z przekazanym w dniu 4 lutego 2019 r. przy piśmie
nr GMR.61 4 0 .8 .2 0 1 9 .SP projektem uchw ały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt n a terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2 0 1 9 ” zgodnie z art. l l a ust. 8 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r., poz. 122) Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Krapkowicach, wydając opinię pozytywną dla projektu, przekazuje uwagi
dotyczące poniższych punktów:
Rozdział 10 § 24 - w przypadku wprowadzenia do gospodarstwa zwierząt
koniecznym jest, aby spełniało ono wymogi określone przepisami ustaw y z dnia 2 kwietnia
2004 roku o system ie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 546), a także
wymogi z zakresu bioasekuracji.
Rozdział 11 § 25 - w opinii PLW w Krapkowicach podpisanie umowy z jednym .
zakładem leczniczym, w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, może okazać się
niewystarczającym w celu realizacji przez Gminę zadań przytoczonych w ww. rozdziale.

Powiatowy Leka^Weterynarii
w Kra^ówfcach
lek. wef/Bogusław Krasowski
Otrzymują:
1. Burmistrz Zdzieszowic, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
2. a /a
___ _________________________
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