Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2015 roku
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 856 z późn. zm.) w art. 11 ust. 1 wskazuje, że zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Natomiast art. 11a tej
ustawy nakłada na rady gmin obowiązek corocznego uchwalania – do dnia 31 marca –
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Mając na uwadze zakres, jaki winien obejmować program, określony w art. 11a ust. 2 ustawy
o ochronie zwierząt, w opracowany projekcie programu uwzględnione zostały następujące
działania:
a) odławianie bezdomnych zwierząt;
b) zapewnienie odłowionym bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
lub w przytuliskach bądź w domach tymczasowych, prowadzonych przez organizacje
pozarządowe;
c) obligatoryjną sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt przebywających
w schronisku dla zwierząt;
d) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
e) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
f) usypianie ślepych miotów zwierząt znajdujących się w schronisku;
g) zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich odebranych czasowo ich
właścicielowi;
h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
i) edukację mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt przed bezdomnością.
Realizując obowiązek nałożony w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt,
Burmistrz Miasta Cieszyna skierował projekt programu – celem zaopiniowania – do:
a) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie;
b) dwóch organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt, działających na terenie Gminy Cieszyn (Fundacja dla Zwierząt i Środowiska
„Lepszy Świat”, Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” Animals Security);
c) czterech dzierżawców obwodów łowieckich (kół łowieckich) działających na obszarze
Gminy Cieszyn.
W wyznaczonym ustawowo terminie 21 dni swoje opinie i uwagi przedłożyli:
a) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie – nie wniósł uwag do programu;
b) Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” Animal Security z Ustronia – nie wniosło
uwag do programu;
c) Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” z Cieszyna – zgłoszone zostały
uwagi dotyczące pkt III.3 programu (zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt) i tym samym zaopiniowano
projekt programu negatywnie. W wyniku rozpatrzenia powyższych zastrzeżeń
i porozumienia z lekarzem weterynarii, zaproponowano zapis jak w przedłożonym
projekcie;
d) Koło Łowickie „Bażant” z Dzięgielowa – nie wniosło uwag do projektu programu;
e) Koło Łowieckie „Brzezie” z Hażlacha – nie wniosło uwag do projektu programu.
Zapisy przedłożonego projektu programu nie odbiegają od założeń programów przyjętych
przez Radę Miejską Cieszyna i realizowanych w latach 2012-2014. W programie określono
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wysokość środków finansowych na realizację zaplanowanych zadań w łącznej wysokości
96 160 zł. Środki te zostały ujęte w budżecie miasta Cieszyna na rok 2015 oraz w planie
finansowym Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
wskazanym jako jednostka koordynująca realizację programu.
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