
Załącznik do Uchwały Nr XLVI/296/2014 

Rady Miejskiej w Wolbromiu 

z dnia 8 kwietnia 2014 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie  Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2014. 

Program  ma  zastosowanie  do  wszystkich  zwierząt  domowych,  w szczególności  psów  i kotów,  
 w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

§ 1. Cele oraz wykonawcy programu: 

1. Celami programu są: 

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. 

2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. 

3) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom. 

4) Edukacja mieszkańców Miasta i Gminy w zakresie humanitarnego  traktowania zwierząt. 

5) Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na choroby zakaźne w tym wściekliznę.

2. Wykonawcami programu są: 

1) Urząd Miasta i Gminy Wolbrom. 

2) Straż  Miejska,  Policja  i Straż  Pożarna  oraz  Organizacje  Pożytku  Publicznego,  Stowarzyszenia  
i   Fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności  
zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla  zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia. 

3) Podmiot  realizujący zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt – zgodnie z podpisaną z Gminą 
umową. 

4) Schronisko  dla  zwierząt, z którym Gmina podpisała umowę na przetrzymywanie zwierząt. 

5) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

§ 2. Realizacja założonych celów. 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez: 

1) Odławianie  bezdomnych  psów i innych  zwierząt  prowadzone  będzie  na  zgłoszenie  Straży Miejskiej  przez 
Prywatną Lecznicę Zwierząt Jerzy Zieliński, posiadającego decyzję Burmistrza Miasta i  Gminy w Wolbromiu 
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy 
Wolbrom.  Odławianie  będzie  prowadzone  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  który  nie będzie  stwarzał 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 

2) Zapewnienie  tymczasowego schronienia, opieki weterynaryjnej, możliwości adopcji  wszystkim zwierzętom 
zgubionym,  wałęsającym  się,  pozostającym  bez  właściciela  lub  odebranych  na  skutek  zaniedbań  i  innych 
działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. 

3) Zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom  miejsca  w schronisku  dla  bezdomnych  zwierząt  
w Cieszynie zgodnie z zawartą umową z Firmą Handlową Beata Kowalczyk w Cieszynie. 

4) Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  dla  zwierząt  rannych  w wypadkach  drogowych   oraz 
odebranych w wyniku działań uprawnionych służb. 

5) Aktywne  poszukiwanie  osób  chętnych  do  adoptowania  zwierząt  bezdomnych  poprzez  prowadzenie  stałej 
i aktualnej  informacji  o zwierzętach czekających  na adopcję  na stronach internetowych  Gminy,  oraz  przez 
podmiot udzielający tymczasowego schronienia. 

6) Monitorowanie  skupisk kotów wolno żyjących na terenie Miasta Wolbrom, w celu zapewnienia im opieki 
i ograniczenia ich rozrodczości. 
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7) Prowadzenie sterylizacji i kastracji odłowionych  zwierząt bezdomnych. 

8) Wprowadzanie   nieodpłatnego   znakowania  psów  przez  wszczepienie  pod  skórę  psa  elektronicznego 
mikroprocesora. 

9) Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodaskich w gospodarstwach rolnych: Kąpiele Wielkie 41. 

§ 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez: 

1) Prowadzenie  działań  edukacyjnych  w przedszkolach,  szkołach  oraz  wśród  mieszkańców  Miasta  i Gminy 
Wolbrom w zakresie humanitarnego traktowania i prawidłowej opieki nad zwierzętami. 

2) Wykonywanie  na  koszt  Miasta  i Gminy  Wolbrom  sterylizacji  zwierząt  bezdomnych  pozostających  pod 
tymczasową  opieką  podmiotu  z którym Gmina  podpisała  umowę   przed przekazaniem ich  do adopcji  na 
wniosek adoptującego. 

3) Umożliwienie  bezpłatnego  usypiania  ślepych  miotów  właścicielom  suk  pod  warunkiem  natychmiastowej 
sterylizacji suk na koszt właściciela. 

§ 4. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy poprzez: 

Nałożenie  obowiązków na  osoby utrzymujące  zwierzęta  domowe,  wynikających  z uchwały o utrzymaniu 
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom oraz egzekwowanie w/w przepisów.

§ 5. Edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom w zakresie humanitarnego 

traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

1) Podjęcie współpracy z dyrekcjami szkół i przedszkoli włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony 
środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, oraz ich prawidłową opieką. 

2) Prowadzenie szkoleń i pogadanek dla sołtysów Gminy Wolbrom na temat właściwego traktowania zwierząt 
domowych i gospodarskich na terenach wiejskich. 

3) Informowanie  o zakazach  dotyczących  handlu  zwierzętami  domowymi  oraz  propagowanie  w pierwszej 
kolejności adoptowania, a następnie zakupu zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów z legalnych 
źródeł. 

4) Informowanie o obowiązku rejestracji psów w ramach Rejestru Psów.

§ 6. Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na choroby zakaźne w tym wściekliznę 

Współpraca  z zakładami  leczniczymi  dla  zwierząt  w organizowaniu  corocznych  wyjazdowych  akcji 
szczepień  przeciwko wściekliźnie i innych w przypadkach epidemii chorób zakaźnych. 

§ 7. Plan znakowania zwierząt w gminie 

1. Plan znakowania zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom obejmuje: 

1) nieodpłatne znakowanie psów należących do mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom, 

2) prowadzenie bazy danych o nazwie Rejestr Psów.

2. Gmina  Wolbrom  wprowadzi  nieodpłatne  znakowanie  psów  przez  wszczepienie  pod  skórę  psa 
elektronicznego mikroprocesora. Znakowanie wiąże się z obowiązkiem rejestracji psa w wyznaczonych lecznicach 
weterynaryjnych wykonujących usługi wszczepienia mikroprocesora. 

3. Rejestracja  i oznakowanie  psa  następuje  po  okazaniu  aktualnego  zaświadczenia  potwierdzającego 
przeprowadzenie  szczepienia  psa  przeciwko  wściekliźnie  oraz  dokumentu  tożsamości  (ze  zdjęciem)  
potwierdzającego fakt zameldowania osoby utrzymującej psa na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. 

4. Znakowanie psów w danym roku możliwe będzie do wyczerpania  przeznaczonych na ten cel środków. 

5. Na rok 2014 przeznacza się na cel znakowania psów kwotę 15.000,00 zł. 

6. Zgłoszenia psów do  znakowania i rejestracji przyjmują wskazane przez Urząd Miasta i Gminy  lecznice 
zwierząt, prowadzące działalność na terenie Gminy Wolbrom. 

7. W przypadku utraty psa oznakowanego, jego zbycia lub zmiany miejsca zameldowania jego właściciela na 
miejsce  położone  poza  granicami  administracyjnymi  Miasta  i Gminy  Wolbrom dotychczasowy  właściciel  jest 
zobowiązany do wyrejestrowania go w podmiocie wymienionym w ust. 6. 
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8. Obowiązek  wyrejestrowania  i zarejestrowania  psa  należy  wykonać  w terminie  14 dni,  licząc  od  daty 
powstania tego obowiązku.

§ 7. Koordynacja działań 

Koordynatorem  działań  podejmowanych  w ramach  programu  z ramienia  Burmistrza  Miasta  
i  Gminy  Wolbrom  jest  Urząd  Miasta  i Gminy  Wolbrom,  współpracujący  w tym  zakresie  
z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Straży Miejskiej i Policji. 

§ 8. Realizacja Programu 

Program realizowany będzie z funduszy Miasta i Gminy Wolbrom zapisanych w budżecie Jednostki na rok 
2014 w kwocie  50.000 zł.  Środki  te  wydatkowane  będą na działalność w zakresie  opieki  nad bezdomnymi 
zwierzętami. W razie konieczności wysokość tych środków może ulec zmianie. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

Dla  realizacji  Projektu  ograniczania  bezdomności  zwierząt  domowych  Miasto  i Gmina  Wolbrom  może 
udzielać organizacjom społecznym, pomocy w postaci: 

- udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze  edukacyjnym. 

- promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu; 

- zobowiązanie  wszystkich  podległych  Miastu  i Gminie  Wolbrom  jednostek  do  ścisłej  współpracy 
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie stosownych 
porozumień o współpracy wzajemnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Wolbromiu

/-/ Włodzimierz Żurek
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