Projekt
z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia

2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej na 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U.2016.446) w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(j.t. Dz.U.2013.856 ze zm.)
RadaMiejska
postanawia
§ 1. Zmienia się uchwałę nr XVI/292/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 marca 2016 r. w ten
sposób, że wprowadza się załącznik pod nazwą „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej”, do uchwały nr XVI/292/2016 Rady
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 marca 2016 r., w nowym brzmieniu.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: C717F2CB-432A-4C37-BFEB-59917E875AA9. Projekt

Strona 1 z 5

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia

2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Schronisku, należy przez to rozumieć Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
przy ul. Reksia 48, będące jednostką budżetową miasta Bielska-Białej;
2) Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 76;
3) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Bielsku-Białej przy ul. Kołłątaja 10, będącą
jednostką budżetową miasta Bielska-Białej;
4) Opiekunie społecznym (karmicielu), należy rozumieć osobę dbającą o dobrostan kotów wolno żyjących,
która figuruje na zatwierdzonej przez Miasto oficjalnej liście opiekunów społecznych;
5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielska-Białej;
6) Organizacjach społecznych, należy przez to rozumieć organizacje społeczne, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Miasta Bielska-Białej.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU
§ 2. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta Bielska-Białej.
§ 3. Główne zadania Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Bielska-Białej miejsca w Schronisku;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich sezonowe dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
w Schronisku;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w szczegolności za pośrednictwem środków
masowego przekazu i organizowania wolontariatu;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Bielska-Białej realizują:
1) Schronisko, poprzez wyłapywanie i przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Bielska-Białej
do Schroniska;
2) Organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, poprzez podejmowanie działań
mających na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Id: C717F2CB-432A-4C37-BFEB-59917E875AA9. Projekt

Strona 2 z 5

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizują:
1) Miasto Bielska-Biała poprzez nadzorowanie wydawania - sfinansowanej przez Miasto - karmy w okresie
zimowym, społecznym opiekunom kotów wolno żyjących;
2) Organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, poprzez podejmowanie działań
obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolno
żyjących.
§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko i organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt poprzez:
a) prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli oraz zmierzających do adopcji
bezdomnych zwierząt zainteresowanym osobom;
b) prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
2. Schronisko w celu pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w szczególności:
1) prowadzi stronę internetową, na której zamieszczane są zdjęcia zwierząt wraz z ich opisem;
2) zachęca do adopcji zwierząt za pośrednictwem lokalnych mediów;
3) prowadzi wolontariat wspierający Schronisko w realizacji ww. zadań.
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bielska-Białej, dokonywane jest w sposób stały.
Odławianie realizowane jest przez Schronisko, poprzez dowóz bezdomnych zwierząt do Schroniska,
a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego na terenie Schroniska, pojazdami do tego
przystosowanymi będącymi na wyposażeniu Schroniska. Odławianie może odbywać się we współpracy ze
Strażą Miejską, Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz przy współudziale organizacji społecznych, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób humanitarny na zasadach i warunkach
określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 8. 1. Miejscem dla zwierząt gospodarskich jest gospodarstwo rolne położone w Bielsku-Białej przy
ul. Szklanej prowadzone przez Pana Ryszarda Wójcika.
2. Zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do ww. gospodarstwa na podstawie odrębnej umowy.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizuje Schronisko.
Rozdział 4.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 10. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
tj. psów i kotów realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt w Schronisku, z wyjątkiem zwierząt u których istnieje przeciwwskazanie do wykonania tych
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia.
2. Humanitarne usypianie ślepych miotów porzuconych lub osieroconych, w przypadku wykluczającym
możliwość ich przeżycia, wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.
3. Każdy ma możliwość przynieść do Schroniska ślepy miot z terenu Miasta Bielska-Białej lub
poinformować Schronisko o miejscu przebywania ślepego miotu.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie miasta
Bielska-Białej w kwocie 337 000,00 zł.
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§ 12. Środki finansowe wydatkowane będą z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:
1) 305.000,00 zł - na zadania, o których mowa w § 3 pkt 1,3,4,5,6;
2) 8.000,00 zł - na zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 2;
3) 2.000,00 zł - na zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 7;
4) 22.000,00 zł - na zadanie, o których mowa w § 3 pkt 8.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U.2013.856 ze zm.)
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.
W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, Rada Miejska została zobligowana, corocznie
do 31 marca, do określenia w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program na 2016 r. został uchwalony uchwałą nr XVI/292/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 marca 2016 r. Uchwała ta została przekazana Wojewodzie Śląskiemu do zbadania
zgodności z prawem w ramach nadzoru nad samorządem gminnym. Wojewoda wszczął postępowanie
zmierzające do rozstrzygnięcia nadzorczego. W ramach czynności wyjaśniających pomiędzy Gminą
a Wojewodą ustalono, iż Rada Miejska dokona we własnym zakresie zmian w przedmiotowej uchwale.
W związku z powyższym dokonano zmiany pierwotnej uchwały nr XVI/292/2016 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 22 marca 2016 r. poprzez wprowadzenie zgodnie z zaleceniami organu nadzorczego
Wojewody załącznika do uchwały w nowym brzmieniu.
Zmiany dokonane w załączniku do uchwały tj. Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt wynikające ze wskazań organu nadzoru Wojewody, określone we
wszczęciu postępowania tj. piśmie z dnia 22.04.2016 r., sygn. akt 4131.1.236.2016 dotyczą zasadniczo:
1. Uszczegółowienia zapisów dotyczących:
- odławiania bezdomnych zwierząt,
- działań podejmowanych przez Schronisko w celu pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych
zwierząt,
- usypiania ślepych miotów,
- określenia sposobu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Usunięcia zapisów dotyczących poddawania zabiegom sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.
3. Usunięcia zapisów dotyczących ograniczenia i modyfikacji przepisów.
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