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Uchwala Nr 241/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie przyje_cia „ Prog ram u opieki nad bezdomnymi zwierz$tami oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie Miasta Kalety"

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza_dzie gminnym (.Dz. U. Nr z
2001 r. Nr 142, poz.1591 z p6zn. zm) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierzat ( Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z pozn. zm) po zaopiniowaniu przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Tarnowskich G6rach Rada Miejska w Kaletach, uchwala, co nastepuje:

§1

Przyjmuje si? ,,Program opieki nad bezdomnymi zwierz^tami oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzat na terenie Miasta Kalety w 2013 r." w brzmieniu stanowia.cym zata_cznik do niniejszej
uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza si? Burmistrzowi Miasta Kalety.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



zat. do uchwaty Mr 241/XXVI/2013
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 marca 2013 roku

Program opieki nad bezdomnymi zwierz$tami oraz zapobieganie
bezdomno£ci zwierzat na terenie Miasta Kalety w 2013 roku.

Rozdziat I

§1
Celem Prog ram u opieki nad bezdomnymi zwierze_tami oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierza_t na terenie miasta Kalety w 2013 r., zwanego dalej ,,Programem", jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom,
2) zapewnienie bezpieczehstwa mieszkahcom gminy,
3) zapobieganie zachorowaniom na wscieklizne^
4) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierza.t,
5) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeii drogowych

z udziatem zwierzat.

Rozdziat II

§2

Zakres Programu obejmuje:
1) dziatania w celu zapobiegania nadmiernej populacji bezdomnych zwierza,t.
2) formy przeciwdziatenia bezdomnosci zwierzat:

a) poszukiwanie nowych wtaficicieii dla zwierzat,
b) edukacje w zakresie walki z bezdomnoscia, zwierzat,
c) wsp6tprace z organizacjami oraz innyrni osobami prawnymi i fizycznymi zajmuja^cymi sie

ochronq zwierzat,
d) wspbtprace ze schroniskiem zwierza.t.

Rozdziat III

§3

Na terenie gminy odtawianie bezdomnych zwierzat bedzie nast^powato w odniesieniu do
pojedynczych zgtoszeh dotycza^cych pozostawionych bez opieki zwierzat, w szczeg6lnosci chorych
iub powoduja^cych zagrozenie dla bezpieczehstwa.

§4
W przypadku nieustalenia wtasciciela ba.dz opiekuna zwierzecia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, zejest bezdomne, wtasciwe stuzby Urzedu Miejskiego w Kaletach podejma,
dziatania zmierzajqce do umieszczenia bezdomnego zwierzecia w schronisku dla zwierzat, co
nast̂ pi w oparciu o umowe. zawarta^ mî dzy gmina, i tym schroniskiem w sprawie zapewnienia opieki
nad bezdomnymi zwierze.tami.



Rozdziat IV

§5

W celu zapobiegania nadmiernej populacji bezdomnych zwierzat wprowadza si? sterylizacj? oraz
kastracj? bezdomnych ps6w i kot6w w nastepuja^cy sposob:
1) bezdomne koty b?da_ podlegaty wytapywaniu, poddawaniu zabiegowi sterylizacji lub kastracji,
zaszczepieniu i wypuszczeniu ich na wolnosc w miejscu ztapania, w uzgodnieniu z administracja,,
zarzadca. terenu lub okolicznymi mieszkaricami.
2)bezdomne psy beda^ podlegaty wytapywaniu, odwiezieniu do schroniska, gdzie b?da, poddawane
zabiegowi sterylizacji tub kastracji i zaszczepieniu.

§6

1. Gmina pokrywa koszty uspienia slepych miot6w bezdomnych ps6w tub wolno zyja^cych
kot6w.

2. Uspieniu moga. podlegac wyt^cznie zwierz?ta, ktbre s^ jeszcze slepe i nie ma mozliwosci
zapewnienia dla nich wtascicieli.

3. Zabieg uspienia przeprowadza wy^cznie lekarz weterynarii, z ktorym gmina zawarta umow§ na
swiadczenie ustugi usypiania slepych miot6w psow i kot6w.

§7

Zabiegowi sterylizacji lub kastracji oraz zaszczepieniu be.d$ podlegaty r6wniez zwierz^ta, ktbre
przybta,katy si? i zostaty przygarnî te przez ch t̂nych opiekun6w (adopcja).

§8

Dzikim kotkom, kt6re nie daja, si^ ztapac, podawane be_da, antykoncepcyjne srodki hormonalne.

§9

Sprawowanie opieki nad kotami wolno zyja,cymi realizowane jest poprzez zakup i wydawanie karmy
karmicielom kotbw, zarejestrowanym w Urzedzie Miejskim w Kaletach oraz poprzez finansowanie
leczenia tych kot6w w ramach umow zawartych z zaktadami leczenia zwierzat.

§10

W celu poszukiwania dla bezdomnych ps6w i kotbw nowych wtescicieli:
1) stworzy si^ bank informacji os6b pragna,cych otoczy6 opieka, bezdomnego psa lub kota,
2) osobom adoptuja.cym bezdomne zwierz? moze by6 udzielona pomocfinansowa do kwoty

400,00 zt. przeznaczona w szczeg6lnosci na jego szczepienie, sterylizacje tub kastracje,
3) spotecznym opiekunom do czasu znalezienia nowego wtasciciela, udzielona b^dzie pomoc

w formie zakupu karmy,
4) gmina be.dzie wspbtpracowac z najblizej potozonym schroniskiem zwierzat,
5) gmina wskazuje gospodarstwo rolne w Kaletach ul. 3 Maja nr 80 w celu zapewnienia miejsca dla

zwierzat gospodarskich,
6) stworzy sie ntelefon zaufania" celem przekazywania informacji o zne.caniu si? nad zwierz?tami

lub nie wywia_zywaniu si? z obowia^zkbw opiekuna zwierzecia.



§11

Zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeii drogowych z udziatem
zwierza_t gmina realizuje poprzez zawieranie um6w z zaktadamt leczniczymi dla zwierzaj w zakresie
opieki weterynaryjnej udzielanej bezdomnym zwierzetom i wolno zyja_cym kotom z terenu gminy
Kalety.

§12

W cetu edukacji mieszkancdw w zakresie walki z bezdomnoscia. zwierzat:
1) gmina bedzie propagowac przeprowadzanie zabiegbw sterylizacji zwierzat zapobiegajapych

nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierzat w formie ulotek,
artykutow w Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety i na stronie internetowej miasta,

2) inicjowane beda. rozne formy edukacji mieszkancow Gminy np. ulotki, happening!,
3) dyrektorzy szkot podstawowych i gimnazjow zostanq zobowia.zani do prowadzenia edukacji przy

udziale organizacji zajmuja.cych si? ochrona^ zwierzat w przedmiocie:
- praw i obowia,zk6w wynikaja^cych z faktu nabycia i posiadania psa lub kota,
- konsekwencji wynikaja_cych z niekontrolowanego wzrostu populacji zwierzat.

§13

Wspolpraca z organizacjami i innymi osobami prawnymi i fizycznymi zajmuja,cymi sie ochrona^
zwierza,t bedzie polega6 na wsp6lnym przygotowywaniu materiaiow edukacyjnych oraz prowadzeniu
pogadanek i szkoleh.

§14

Wspbtpraca ze schroniskiem zwierza.t bedzie polegata na organizowaniu wspblnych akcji
edukacyjnych oraz poszukiwaniu nowych wtascicieli dla zwierzat.

§15

1.6rodki przeznaczone na realizacj? Programu beda. zapewnione w budzecie Miasta Kalety
w kwocie 7 000,00 zt.

2.Srodki finansowe, o ktorych mowa w ust.1, wydatkowane beda, zgodnie z obowî zuja.cymi
przepisami, a zwteszcza z ustawa, z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien publicznych (Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759z pozn. zm.)


