
Zarządzenie Nr 45(5)15  

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 19 stycznia 2015 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły  w przedmiocie projektu uchwały 

Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły 

w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j. t. Dz. U. 
z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2, 3 i 5 załącznika do Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miasta 
Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu  
działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, Prezydent Miasta Piły zarządza, 
co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w celu wyrażenia opinii przez 
Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu 
Uchwały  Rady  Miasta  Piły  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piły w 2015 
roku.

2. Projekt uchwały Rady Miasta Piły  w sprawie przyjęcia Programu  opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Piły w 2015 roku będący przedmiotem konsultacji stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 23 stycznia 2015 roku.

2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 5 lutego 2015 roku.

§ 3.  Nieprzedstawienie  opinii  w  wyznaczonym  terminie  konsultacji  jest 
równoznaczne z rezygnacją z prawa do jej wyrażenia.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez  Gminną Radę 
Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Piły,  zostanie  przekazany  Radzie  projekt 
uchwały, o którym mowa w § 1 zarządzenia w wersji papierowej i elektronicznej.

§  5.  Komórką  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Piły  odpowiedzialną 
za przygotowanie  i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej.

§  6.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  I  Zastępcy  Dyrektora  Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

§  7.  Zarządzenie  obowiązuje  z  dniem  podjęcia  i  podlega  zamieszczeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Piotr Głowski



Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 45(5)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały 

Rady Miasta Piły  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły 

w 2015 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, rada gminy, 

wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, określa corocznie 

w drodze  uchwały program opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz  zapobiegania 

bezdomności  zwierząt.  Projekt  programu  przygotowuje  Prezydent  Miasta  Piły 

i przekazuje do zaopiniowania:

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt, działającym na obszarze gminy;

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze 

gminy.



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 45(5)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia .19 stycznia 2015 r.

P R O J E K T

Uchwała Nr ..................... 

Rady Miasta Piły

z dnia .....................................

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 roku

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  
(Dz. U  (t.j.  Dz.U. z 2013 r.,  poz. 594, poz. 645 i  poz. 1318, Dz.U.  z  2014 r.  poz 379 i  poz. 1072) 
i  art.  11a  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o ochronie  zwierząt   (t.j.  Dz.U.  z  2013  r.  poz.  856, 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1794 ) Rada Miasta Piły, uchwala, co następuje:

§  1.  Przyjmuje  się  Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2014 roku w brzmieniu 

określonym  w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Traci  moc Uchwała  Nr XLII/555/14 Rady Miasta Piły z  dnia 25 lutego 

2014  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2014 roku.

§  4. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



   Załącznik do Uchwały Nr  ........................
Rady Miasta Piły
z dnia ........................................................

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 roku

Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 roku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie,  należy  przez  to  rozumieć  Urząd  Miasta  Piły,  jednostkę  

organizacyjną,  przy  pomocy  której  Prezydent  Miasta  Piły  wykonuje  
zadania;

2) Schronisku,  należy  przez  to  rozumieć  Schronisko  dla  Bezdomnych  
Zwierząt przy ul. Na Leszkowie w Pile;

3) Gospodarstwie Rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne  
położone  na  terenie  Gminy  Szydłowo  w  miejscowości  Nowa  
Łubianka 1,  64-930 Szydłowo, Nr Gospodarstwa 061280401.

4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską Urzędu Miasta 
Piły;

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Piły w 2014 roku.

Rozdział 2
Cel i zadania programu

§ 2.  1. Celem Programu  jest  zapobieganie  bezdomności  zwierząt  na  terenie 
Miasta Piły oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna  sterylizacja  albo  kastracja  zwierząt  w  schronisku  dla  

zwierząt 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
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) wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 
oraz sposób wydatkowania tych środków.

Rozdział 3
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Piły realizują:
1) Schronisko, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych

do  Schroniska  przez  mieszkańców,  Straż  Miejską,  Policję  oraz  
organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt;

2) Gospodarstwo Rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich.

Rozdział 4
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie 
realizują:

1) Schronisko, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom
(karmicielom)  kotów  wolno  żyjących,  którzy  zarejestrowani  są
w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Pile,

2) Urząd,  poprzez  podejmowanie  interwencji  w sprawach  kotów wolno  
żyjących przy udziale organizacji pozarządowych.

Rozdział 5
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły odbywać się będzie 
okresowo, na zgłoszenia interwencyjne Straży Miejskiej, Policji lub Urzędu.

§  6. Odławianie  bezdomnych  zwierząt  realizuje  Schronisko,  do  którego 
przywożone  są  bezdomne  zwierzęta  domowe  oraz  zwierzęta  ranne  na  leczenie. 
Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do Gospodarstwa Rolnego.

§  7. Bezdomne  zwierzęta  po  wyłowieniu  będą  niezwłocznie  przewiezione 
i umieszczone w Schronisku oraz poddane następującym czynnościom:

1) ocena stanu zdrowia przez lekarza weterynarii,
2) oznakowanie,
3) 15-to dniowa kwarantanna w izolatce,
4) szczepienie przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom,
5) sterylizacja  albo  kastracja,  nie  wcześniej  niż  po  upływie  14  dni 
po szczepieniu.

§ 8. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po wyłowieniu 
umieszczone w Schronisku, właściciel ponosi koszty jego wyłowienia,  przewiezienia 



i umieszczenia w Schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.

§  9. Zwierzęta  umieszczone  w  Schronisku  będą  zwracane  właścicielom 
po pokryciu kosztów, o których mowa w § 8.

Rozdział 6
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

§  10. Ograniczanie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  sterylizację 
i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują: 

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji
i  kastracji  zwierząt  przyjętych  do  Schroniska,  z  wyjątkiem  zwierząt 
u  których  istnieją  przeciwwskazania  do  wykonania  tych  zabiegów, 
z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) Urząd, poprzez wydawanie organizacjom pozarządowym, których celem
statutowym  jest  ochrona  zwierząt,  skierowań  na  zabiegi  sterylizacji 
i kastracji w Schronisku.

Rozdział 7
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 11. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1)  Schronisko prowadząc działania  zmierzające do pozyskiwania  nowych  

właścicieli  i  oddawania  do  adopcji  bezdomnych  zwierząt, 
w  szczególności  poprzez  prowadzenie  strony  internetowej,  spotkania 
z dziećmi i młodzieżą oraz organizację dni otwartych Schroniska;

2)  Urząd,  poprzez  promocję adopcji  zwierząt  ze  Schroniska przy udziale  
organizacji  pozarządowych  oraz  informowanie  o  możliwości  adopcji 
na stronie internetowej Miasta.

§  12.  Urząd  Miasta  Piły  w  ramach  Programu  prowadzi  we  współpracy 
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  Schroniskiem  działania  edukacyjne  m.in. 
w zakresie  odpowiedzialnej  i  właściwej  opieki  nad  zwierzętami,  ich  humanitarnego 
traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 8
Usypianie ślepych miotów

§  13. Usypianie  ślepych  miotów  zwierząt  realizuje  Schronisko  poprzez 
dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt, 
w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Miasta Piły.



Rozdział 9
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca 

dla zwierząt gospodarskich

§  14.  Bezdomne,  zaniedbane  lub  niehumanitarnie  traktowane  zwierzęta 
gospodarskie  będą  odbierane  właścicielom i  przekazane  do  Gospodarstwa  Rolnego, 
o którym mowa w §1 pkt 3.

Rozdział 10
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt

§ 15. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych  z udziałem  zwierząt  realizuje  Schronisko  poprzez  zapewnienie  dyżuru 
lekarza weterynarii w Schronisku.

Rozdział 11
Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu 

oraz sposób wydatkowania tych środków

§ 16.1.   Realizacja  Programu oraz  jego zakres  uzależnione  są od wysokości 
środków finansowych.

2. Na 2015 rok zabezpieczono w budżecie Miasta:
1)  kwotę   959.984,25  zł  na  pokrycie  kosztów  związanych  z  wyłapywaniem 

i  utrzymaniem bezdomnych  zwierząt,  w  tym  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach 
określonych w Programie;

2)  kwotę  40.920,00  zł  na  zabiegi  sterylizacji  i  kastracji  psów  i  kotów 
stanowiących własność mieszkańców Miasta Piły.

§ 17. 1. Środki finansowe wydatkowane będą w szczególności na:
1) utrzymanie zwierząt w schronisku,
2) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji,
3) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt,
4) zakup karmy dla kotów wolno żyjących,
5) przeprowadzanie badań weterynaryjnych,
6) wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
7) prowadzenie adopcji zwierząt.

2. Wydatkowanie  środków,  o  których  mowa  w  §  16  ust.  2  oraz  w  §  17.  1 
następować będzie poprzez zlecanie:

1) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia
      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych.
3) działań edukacyjnych.



Uzasadnienie

do Uchwały Nr ...........................

Rady Miasta Piły

z dnia ..................................

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 roku

Podstawą  prawną  podjęcia  przez  Radę  Miasta  Piły  uchwały  w  sprawie 
„Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 roku" jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856). Program ma zastosowanie do 
wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno 
żyjących  oraz  zwierząt  gospodarskich.  Większość  działań  określonych  w Programie 
dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w 
całym kraju, jak również w Pile. 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi 
przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
3) ucieczki zwierząt,
4) łatwość pozyskiwania zwierząt, 
5) panujące mody na dane rasy zwierząt, 
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania 

bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Na  podstawie  Zarządzenia  Nr  ..................  Prezydenta  Miasta  Piły  z  dnia  .... 
stycznia  2015 r.  projekt  Uchwały  Rady  Miasta  Piły  w  sprawie  przyjęcia  Programu 
opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na 
terenie  Miasta  Piły  w  2015  roku  został  poddany  konsultacjom  społecznym  oraz 
przekazany do zaopiniowania przez podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Nadesłane opinie zostały uwzględnione 
w Programie przedstawionym do przyjęcia przez Radę Miasta Piły.


