Uchwała Nr XLII/372/17
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r. poz. 446, z późn. zm.1)) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.2)), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku, zwany dalej „Programem”, określa kierunki działania oraz sposób
realizacji głównych celów jakimi są: zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad bezdomnymi
zwierzętami przebywającymi na terenie Gminy.
§ 2. Cele określone w § 1 realizowane są poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Kędzierzyna-Koźla miejsca w schronisku
dla bezdomnych zwierząt;
2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami w miejscu ich przebywania, w tym ich
dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych miasta;
4) sterylizację albo kastrację zwierząt;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt i ich adopcję;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów.
§ 3. 1. Realizację Programu na terenie Gminy zapewnia:
1) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gliwickiej 20, zwane dalej
„Schroniskiem” - (tel.774838528);
2) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwany dalej
„Wydziałem” - (tel. 774050376);
3) Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu - tel. 986;
4) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, we współpracy
z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle;
5) gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 11 ust.1.
2. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, za pośrednictwem Wydziału.
Rozdział II
Sposób realizacji
§ 4. Zadania, o których mowa w § 2 pkt 1, 3-6 oraz § 12 ust. 3 w zakresie zwierząt bezdomnych
realizowane są przez Schronisko.
_________________________________________________________________________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, z 2016r. poz.
1605, 1948 i 2102, z 2017r. poz. 60

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom schronienia jest realizowane poprzez:
1) umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt domowych, odłowionych na terenie miasta;
2) umieszczenie w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w § 11 ust. 1, bezdomnych zwierząt
gospodarskich.
§ 6.1 Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest we współpracy z organizacjami społecznymi,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i polega w szczególności na:
1) ustalaniu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
2) dokarmianiu kotów wolno żyjących w miejscu ich przebywania;
3) zapewnianiu opieki rannym lub chorym kotom wolno żyjącym oraz podejmowaniu działań, mających
na celu ograniczenie populacji tych zwierząt;
4) podejmowaniu interwencji w związku z faktem złego traktowania tych zwierząt.
2. Zasady współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt oraz finansowania zadań wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 określa każdorazowo umowa zawarta
w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z
2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).
3. Rannym lub chorym kotom wolno żyjącym udzielana jest w Schronisku pomoc weterynaryjna.
Zwierzęta, które uległy wypadkowi, zachorowały lub wymagają opieki z innych uzasadnionych przyczyn
są przyjmowane do Schroniska wyłącznie na czas leczenia. Przedstawicielom organizacji społecznych,
których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz opiekunom kotów wolno żyjących
udzielana jest w Schronisku niezbędna, doraźna i konieczna pomoc w leczeniu i dostarczeniu do
Schroniska chorych kotów wolno żyjących.
§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy jest prowadzone w sposób stały, na podstawie
zgłoszeń o zaobserwowanym błąkającym się zwierzęciu, przyjmowanych przez Straż Miejską.
Odławianiu podlegają zwierzęta domowe oraz gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką
której zwierzęta dotychczas przebywały.
2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy bezdomnego zwierzęcia domowego, Straż Miejska powiadamia Schronisko o
konieczności jego odłowienia.
3. Jeśli zgłoszenie dotyczy zwierzęcia gospodarskiego, Straż Miejska zabezpiecza miejsce przebywania
zwierzęcia. Dalsze postępowanie ze zwierzęciem polega na jego odłowieniu przez firmę świadczącą
usługi w tym zakresie i umieszczeniu w gospodarstwie rolnym, o którym mowa w § 11 ust.1.
4. Czynności odłowienia zwierzęcia są prowadzone z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów szczególnych dotyczących zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz
transportu zwierząt.
5. Wszystkim odłowionym na terenie Gminy bezdomnym zwierzętom zapewnia się schronienie, w
sposób określony w § 5.
§ 8. 1.W celu ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych na terenie Gminy realizowana jest sterylizacja
oraz kastracja zwierząt.
2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, są poddawane obligatoryjnie zwierzęta trafiające do Schroniska,
po upływie okresu kwarantanny, tj. 14 dni od dnia ich przyjęcia, z uwagi na możliwość zgłoszenia się
właściciela lub opiekuna, oraz zakwalifikowane do zabiegu przez lekarza weterynarii, z uwagi na swój
wiek i stan zdrowia.
3. Sterylizacja oraz kastracja zwierząt, których właściciele są mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla, będą
wykonywane przez zakłady lecznicze dla zwierząt, zlokalizowane na terenie Gminy i wybrane w trybie
konkurencyjnym. Informacja o zakładach zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty, tj. na stronie podmiotowej Gminy Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz w prasie lokalnej. Zabiegi będą
wykonywane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych ze Schroniska poprzez bieżące
prezentowanie (zdjęcie wraz z opisem) zwierząt przeznaczonych do adopcji w sposób zwyczajowo
przyjęty, tj. na stronie internetowej Schroniska oraz w prasie lokalnej;
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2) prezentowanie zwierząt przebywających w Schronisku, które mogą zostać adoptowane, podczas
różnorodnych akcji i imprez związanych ze zwierzętami, takich jak: wystawy, pokazy, festyny, dni
otwarte, itp., organizowanych przez organizacje społeczne oraz inne jednostki;
3) bezpłatną adopcję zwierząt ze Schroniska.
§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, którego celem jest ograniczenie populacji zwierząt
bezdomnych, jest wykonywane w sposób humanitarny i zgodny ze sztuką lekarską, przez lekarza
weterynarii w Schronisku.
§ 11. 1.W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które:
1) zostały czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta ze
względu na traktowanie ich w sposób mający znamiona znęcania się nad nimi;
2) zostały odłowione jako bezdomne;
wyznaczono gospodarstwo rolne o numerze identyfikacyjnym 045187074 nadanym przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zlokalizowane na osiedlu Kłodnica przy ulicy
Wyspiańskiego, które zapewni tym zwierzętom właściwe warunki bytowania i opieki.
2. Umieszczenie i przebywanie zwierząt w tym gospodarstwie będzie poprzedzone zawarciem umowy z
właścicielem gospodarstwa, który wyraził pisemną gotowość przyjęcia zwierząt i zapewnienia im opieki.
3. Zwierzęta, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pozostaną w gospodarstwie do czasu orzeczenia przez sąd
ich przepadku lub zwrotu właścicielowi, a zwierzęta, o których mowa w ust. 1 pkt 2 pozostaną tam do
czasu odnalezienia ich właściciela.
§ 12.1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które zostały poszkodowane w
wyniku zdarzeń drogowych oraz innych wypadków z udziałem zwierząt realizowane jest przez
Schronisko oraz przez Pana Jana Piskonia, lekarza weterynarii, prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą „Gabinet weterynaryjny Jan Piskoń 47-100 Strzelce Opolskie ul. Opolska 30”, świadczącego
tego rodzaju usługę dla Gminy w ramach podpisanej umowy.
2. Zgłoszenia zdarzeń drogowych oraz innych wypadków z udziałem zwierząt przyjmuje Straż Miejska,
która następnie powiadamia o zdarzeniu jednostkę odpowiedzialną za całodobowe udzielanie pomocy.
3. Schronisko udziela pomocy bezdomnym zwierzętom domowym, które odniosły obrażenia, poprzez
przewiezienie zwierzęcia do Schroniska, gdzie zostanie mu udzielona pomoc weterynaryjna oraz
zapewnione miejsce w tym Schronisku.
4. Gdy poszkodowane jest zwierzę gospodarskie, Straż Miejska zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu
zgłoszenia się jego właściciela lub udzielenia pomocy weterynaryjnej przez jednostkę świadczącą usługi
w tym zakresie, wezwaną przez Straż Miejską. O dalszym postępowaniu ze zwierzęciem decyduje lekarz
weterynarii tej jednostki.
5. Zwierzęta wolno żyjące (dzikie), które zostały poszkodowane w wyniku zdarzeń drogowych oraz
innych wypadków z udziałem zwierząt i wymagają pomocy weterynaryjnej, w zależności od stanu ich
zdrowia zostaną poddane działaniom mającym na celu zakończenie ich cierpień lub umieszczone w
ośrodku dla takich zwierząt, prowadzonym przez uprawniony podmiot, tj. Gabinet weterynaryjny Jan
Piskoń 47-100 Strzelce Opolskie ul. Opolska 30.
§ 13. 1. Plan trwałego elektronicznego znakowania (czipowania) psów w Gminie dotyczy psów, których
właściciele są mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla oraz psów przebywających w Schronisku.
2. Trwałe oznakowanie oraz rejestracja elektroniczna psów polega na oznakowaniu zwierzęcia poprzez
wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroczipa oraz rejestrację w elektronicznej bazie danych
zwierząt oznakowanych. Baza danych zawiera informacje dotyczące psów oraz ich właścicieli. Wszelkie
zmiany informacji w bazie danych, np. zmiana właściciela, zmiana adresu zamieszkania, zgon psa i inne,
są dokonywane tylko na pisemny wniosek właściciela.
3. Trwałe oznakowanie psów jest wykonywane przez wytypowane zakłady lecznicze dla zwierząt na
terenie Gminy, w terminie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na
stronie podmiotowej Gminy Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz w prasie lokalnej. Znakowanie psów przebywających w
Schronisku odbywa się w sposób ciągły.
4.Trwałe oznakowanie oraz rejestracja psów dla właścicieli są nieodpłatne i nieobowiązkowe.
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Rozdział III
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu i sposób wydatkowania tych środków
§ 14. 1. Na realizację Programu w 2017r. przeznacza się kwotę w łącznej wysokości 640.789,00 zł
(słownie: sześćset czterdzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć), z czego:
1) kwota 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące) zabezpieczona jest w budżecie Wydziału
z przeznaczeniem na:
a) realizację, przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
zadań związanych z opieką nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, w kwocie
20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy) ,
b) pozostałe zadania realizowane przez Wydział w kwocie 82.000,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące), tj.:
- trwałe oznakowanie oraz rejestrację psów,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt wolno żyjących,
- pokrycie kosztów utrzymania zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi lub
odłowionych;
2) kwota 538.789,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć)
zabezpieczona jest w budżecie na funkcjonowanie Schroniska, w tym wykonywanie wszystkich
zadań, zapisanych w Programie do realizacji przez tę jednostkę.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą zgodnie z:
1) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z
późn. zm.).
2) obowiązującym Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę
Kędzierzyn-Koźle, prowadzonego przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle;
3) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) aktualnym Programem współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 15. Sprawozdanie z wykonania Programu Prezydent Miasta przedłoży Radzie Miasta do 31 marca
2018r.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Andrzej Kopeć (-)
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