UCHWAŁA NR XXVIII/277/2021
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 638),
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jaworze w 2021 r.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Jaworze;
2) Wydziale należy przez to rozumieć Wydział realizujący zadania określone w programie, o którym
mowa w § 1, wskazany w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jaworze;
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej przy ul.
Reksia 48;
4) Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Bielsku-Białej przy ul. Karpackiej 76;
5) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638);
6) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638);
7) Zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638);
8) Zwierzętach wolno żyjących (dzikich), należy przez to rozumieć zwierzęta wolno żyjące w rozumieniu
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638);
9) Opiekunie społecznym (karmicielu), należy przez to rozumieć osobę, która jest zarejestrowana
w Urzędzie Gminy Jaworze i dobrowolnie sprawuje nadzór i opiekę nad kotami wolno żyjącymi;
10) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaworze w 2021 r.
11) Organizacji pozarządowej, należy rozumieć organizację, której statutowym celem jest ochrona
zwierząt.
§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Jaworze, za pośrednictwem Wydziału.
2. Realizatorami Programu są:
1) Urząd, za pośrednictwem Wydziału;
2) Schronisko;
3) organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
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Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze oraz
opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
§ 5. Główne zadania Programu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym:
a) ich dokarmianie;
b) ograniczanie populacji kotów wolno żyjących, poprzez ich sterylizację i kastrację;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, tj.
psów i kotów;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) edukacja mieszkańców Gminy Jaworze w zakresie odpowiedniej opieki nad zwierzętami;
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
10) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów.
Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 6. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jaworze realizuje Schronisko,
poprzez wyłapywanie oraz odbiór zwierząt ze wskazanego przez Wydział lub Policję miejsca na terenie
Gminy.
2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Jaworze mogą realizować
organizacje pozarządowe.
§ 7. 1. Gmina zapewnia i organizuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie
poprzez:
1) zakup przez Wydział karmy i wydawanie społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno
żyjących na terenie Gminy Jaworze,
2) podejmowanie interwencji w sprawie kotów wolnożyjących przy udziale organizacji społecznych,
których podstawowym celem jest ochrona zwierząt.
2. Dokarmianie kotów wolno żyjących winno odbywać się przy uwzględnieniu następujących zasad:
a) koty wolno żyjące należy dokarmiać w jednym, stałym miejscu;
b) koty wolno żyjące powinny być dokarmiane przynajmniej jeden raz dziennie;
c) karmiciel kotów może starać się o przyznanie darmowej karmy w celu dokarmiania wolno żyjących
kotów;
d) karma zakupiona przez Gminę Jaworze przyznawana jest na podstawie otrzymanego zgłoszenia od
karmiciela kotów;
e) o przyznaniu karmy i terminie jej odbioru karmiciel powiadomiony zostanie telefonicznie na podany
w zgłoszeniu nr telefonu;
f) odmowy przyznania karmy dokonuje się pisemnie wraz z uzasadnieniem;
g) karma będzie wydawana Karmicielom kotów w Urzędzie, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
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h) ilość wydawanej karmy będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy Jaworze, jednak
nie będzie przekraczać następującej ilości:
- w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1,0 kg karmy/miesiąc/kota;
i) karmiciel kotów potwierdza odebranie karmy w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez
Wydział.
§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko, poprzez:
a) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji
bezdomnych zwierząt zainteresowanym osobom;
b) prowadzenie akcji adopcyjnych;
2) Wydział, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska;
2. Organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje adopcyjne mające na celu poszukiwanie nowych
właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
§ 9. Stałe odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jaworze realizuje Schronisko, poprzez
dowóz bezdomnych zwierząt do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych do zakładu leczniczego na
terenie Schroniska.
§ 10. 1. Jako miejsce dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne położone
w Jaworzu przy ul. Jałowcowej 53.
2. Stałe odławianie bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Jaworze w tym dowóz
bezdomnych zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego realizuje właściciel gospodarstwa
rolnego, o którym mowa w ust. 1.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii. Umowa na całodobową
opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych została zawarta z Przychodnią weterynaryjną
MEDVET PLUS ul. Straconki 177, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowaną przez właściciela przychodni
Wojciecha Toczka (obecnie MEDVET Wojciech Toczek ul. Straconki 182, 43-300 Bielsko-Biała).
Rozdział 4.
ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT
§ 12. 1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów, realizuje Wydział poprzez
prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie
Gminy Jaworze, po dostarczeniu przez właściciela psa lub kota, do gabinetu weterynaryjnego
wskazanego przez Wydział.
2. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, o których mowa w ust. 1 gabinet weterynaryjny
(wskazany przez Wydział) dokonuje na podstawie dostarczonego przez właściciela psa lub kota,
odpowiedniego skierowania wydanego przez Wydział.
3. W przypadku elektronicznego znakowania (czipowania) psów, dodatkowym wymogiem będzie
posiadania przez właściciela aktualnego dowodu szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
4. Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są przez gabinet weterynaryjny (z którym
Gmina Jaworze podpisze umowę) do Międzynarodowej Bazy SAFE-ANIMAL, zrzeszonej w European
Pet Network, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.
Rozdział 5.
OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 13. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację realizuje
Schronisko przez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do
Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów.
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2. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących może odbywać się poprzez ich sterylizacje
i kastracje po dostarczeniu przez społecznego opiekuna (karmiciela) do gabinetu weterynaryjnego
wskazanego przez Wydział. Sterylizacje lub kastracje kotów wolno żyjących gabinet weterynaryjny
dokonuje na podstawie dostarczonego przez opiekuna społecznego (karmiciela) odpowiedniego
skierowania wydanego przez Wydział. Po wykonanym zabiegu koty wracają do swojego poprzedniego
środowiska.
3. Humanitarne usypianie ślepych miotów porzuconych lub osieroconych, w przypadku
wykluczającym możliwość ich przeżycia wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.
Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 14. Działania edukacyjne prowadzone w ramach Programu opierać się będą na ideach:
1) promowania ograniczenia populacji zwierząt poprzez:
a) promowanie świadomego nabywania zwierzęcia, poprzedzonego analizą możliwości zapewnienia
odpowiedniej opieki;
b) przeciwdziałanie zjawisku pseudo-hodowli jako źródła niekontrolowanego rozmnażania zwierząt;
c) przeciwdziałanie rozmnażaniu psów i kotów w celach handlowych, poza hodowlami;
d) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji
i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli;
2) prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu:
a) złego traktowania zwierząt;
b) piętnowania porzucenia zwierząt;
c) promowania adopcji zwierząt bezdomnych.
§ 15. Schronisko prowadzi działania edukacyjne poprzez:
1) propagowanie odpowiedzialnej
humanitarnego traktowania;

i właściwej

opieki

nad

bezdomnymi

zwierzętami

oraz

ich

2) propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt;
3) propagowanie i prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt bezdomnych;
4) rozprowadzanie materiałów edukacyjnych;
5) prowadzenie prelekcji dla dzieci i młodzieży odwiedzających Schronisko.
§ 16. Działanie informacyjno – edukacyjne prowadzone w ramach Programu opierać się będzie na
współpracy Urzędu ze Schroniskiem oraz organizacjami pozarządowymi. Ponadto Urząd podejmie
działalność informacyjno-edukacyjną wśród mieszkańców, a w szczególności w stosunku do osób
utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie w zakresie obowiązków nałożonych przepisami
ustawy o ochronie zwierząt, wskazując sposób sprawowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami i ich humanitarnego traktowania.
Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 17. Środki finansowe w wysokości 53 000,00 zł przeznaczone na realizacje zadań wynikających
z Programu określa UCHWAŁA NR XIII/220/2020 RADY GMINY JAWORZE z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2021 rok.
§ 18. Środki finansowe, o których mowa w § 16, przeznacza się:
1) w kwocie 30 713,11 zł - na realizację zadań związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt,
umieszczania i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację lub
kastrację na terenie schroniska;
2) w kwocie 1 000,00 zł - na realizację zakupu karmy dla kotów wolno żyjących
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3) w kwocie 3 500,00 zł - na realizację zadania związanego z ograniczaniem populacji kotów wolno
żyjących, poprzez ich sterylizację i kastrację;
4) w kwocie 641,40 zł - na zadania związane z poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) w kwocie 400,00 zł - na zadania związane z usypianiem ślepych miotów;
6) w kwocie 500,00 zł - na zadania związane z zapewnieniem miejsca dla zwierząt gospodarskich;
7) w kwocie 1 000,00 zł - na zadania związane z edukacją mieszkańców Gminy Jaworze w zakresie
opieki nad zwierzętami;
8) w kwocie 6 273,09 zł - na zadania związane z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) w kwocie 8 972,4 zł - na zadania związane z zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez
elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów i kotów.
§ 19. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 20. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy Jaworze
Zbigniew Putek
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