UCHWAŁA NR XXXIII/332/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2022"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1718 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Otmuchów na rok 2022" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/332/2022
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 16 lutego 2022 r.

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Otmuchów na rok 2022"
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Otmuchów na rok 2022" zwany w dalszej części „Programem", ma zastosowanie do wypełniania
przez Gminę Otmuchów zadań własnych polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywaniu.
§ 2. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Otmuchowie uchwały w sprawie "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów
na rok 2022" jest art.11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
§ 3. Ilekroć w Programie pojawia się odniesienie do:
1) programu - należy przez to rozumieć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów na rok 2022;
2) Gminy - należy przez to rozumieć Gminę Otmuchów;
3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie, Wydział
merytorycznie odpowiedzialny za wykonanie zadania, przy pomocy której Burmistrz Miasta
i Gminy wykonuje zadania;
4) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt w Konradowej;
5) "humanitarnym traktowaniu zwierząt" - rozumie się przez to traktowanie uwzgledniające
potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę;
6) "zwierzętach bezdomnych" - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
7) "zwierzętach gospodarskich" - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
8) "zwierzętach domowych" - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innymi odpowiednimi pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
9) "zwierzętach wolno żyjących (dzikich)" - rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące
w warunkach niezależnych od człowieka;
10) Przychodnia sprawuje opiekę całodobową – należy rozumieć lek. wet Krzysztof Magierowski.
§ 4. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy w Otmuchowie za pośrednictwem
odpowiedzialnego Wydziału.
2. Realizatorami programu są:
1) Burmistrz za pośrednictwem odpowiedzialnego Wydziału;
2) Schronisko dla zwierząt, z którym Gmina zawarła stosowną umowę - Konradowa 2 – Nysa;
3) Lekarz weterynarii - Przychodnia Weterynaryjna - należy przez to rozumieć Usługi
Weterynaryjne, Leczenie i Profilaktyka - Krzysztof Magierowski Otmuchów ul. Grunwaldzka 18;
4) Gospodarstwo rolne – Pan Mateusz Woźniak zam. Malerzowice Małe – Bednary nr 31 gm.
Otmuchów;
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5) Służby porządkowe i ratownicze – Komisariat Policji w Otmuchowie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Otmuchowie;
6) przedszkola, szkoły, świetlic wiejskich poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie
humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.
Rozdział 2.
Cele i zadania programu
§ 5. 1. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otmuchów
oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym
kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Otmuchów. Zapobieganie bezdomności
zwierząt z terenu Gminy Otmuchów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Realizacja Programu obejmuje:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Otmuchów;
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych
w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących;
3) opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) odławianie bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie.
Rozdział 3.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Otmuchów następuje poprzez:
1) wyłapywanie na zgłoszenie interwencyjne bezdomnych zwierząt szczególnie psów z terenu miasta
i gminy Otmuchów i doprowadzanie ich do schroniska;
2) zapewnienie miejsc w Schronisku;
3) przewiezienie po wyłapaniu bezdomnych zwierząt do:
a) Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej Nr 2, 48-303 Nysa;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających na terenie miasta
i gminy;
5) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich gospodarstwo rolne położone w miejscowości Malerzowice Małe – Bednary 31, 48-385
Otmuchów.
Rozdział 4.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 7. Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:
1) obligatoryjną sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt przyjętych do Schroniska;
2) sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących na koszt Gminy;
3) działania zmierzające do akcji zachęcającej właścicieli kotów do wykonywania zabiegów
sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach:
a) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami oraz
humanitarnego, odpowiedzialnego i zgodnego z prawem ich traktowania;
b) dofinansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności kotów.
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Rozdział 5.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 8. Koty wolno żyjące zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są
zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie należy ich wyłapywać ani wozić do schronisk, lecz stwarzać
warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Opieka nad wolno żyjącymi kotami,
w tym ich dokarmianie oraz ograniczenie ich populacji realizowana jest poprzez:
1) umożliwienie schronienia poprzez rozmieszczenie bud dla wolno żyjących kotów;
2) wykonywanie u tych zwierząt na koszt Gminy zabiegów sterylizacji lub kastracji, usypianie ślepych
miotów;
3) pomoc w dokarmianiu kotów wolno żyjących poprzez nieodpłatne wydawanie zarejestrowanym,
społecznym opiekunom tych zwierząt karmy zakupionej przez Gminę Otmuchów; Rejestr
Społecznych opiekunów prowadzony jest przez Wydział odpowiedzialny merytorycznie, Urzędu
Miasta i Gminy w Otmuchowie, gdzie zawarte będą następujące informacje: imię, nazwisko oraz
miejsce zamieszkania opiekuna społecznego raz z dokładnym adresem przebywania kotów wolno
żyjących, dokarmianych przez opiekunów jak również ich ilość;
4) umożliwienie społecznym opiekunom kotów bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" od wolno
żyjących kocic, poprzez przekazanie przez opiekunów społecznych do uśpienia ślepych miotów do
Gabinetu lekarza weterynarii, z którym Gmina Otmuchów zawarła umowę na rok 2022;
5) sprawowanie opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi przez Przychodnię Weterynaryjną.
Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:
1) promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych
właścicieli;
2) informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy o zwierzętach przeznaczonych do
adopcji;
3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, realizowane jest poprzez prowadzenie działań
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt
osobom zainteresowanym.
Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów
§ 10. 1. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie bezdomne zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma
możliwości zapewnienia dla nich właściciela lub zwierzęta wolnożyjące z zastrzeżeniem iż tylko te, które są
jeszcze ślepe i są chore i nie rokują szans na dalszą egzystencję.
2. Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na zadawaniu
przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.
3. Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na
świadczenie usługi w tym zakresie.
4. Gmina może przekazać zadania z zakresu usypiania ślepych miotów schronisku, z którym zawarła
umowę.
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Rozdział 8.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz zapewnienie im opieki
§ 11. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Otmuchów realizuje Schronisko na podstawie
zawartej umowy; po uprzednim zgłoszeniu mieszkańca gminy Otmuchów oraz po przeprowadzonej
interwencji i wywiadu środowiskowego wykonanego przez inspektora Urzędu Miasta i Gminy
w Otmuchowie.
2. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla
zwierząt.
3. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane przez prowadzącego schronisko dla zwierząt, po otrzymaniu
zgłoszenia od uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie. Wyłapywanie
musi odbywać się w sposób humanitarny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wyłapywane będą zwierzęta bezdomne tj. które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie
ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką dotychczas
pozostawały.
5. Schronisko obligatoryjnie przeprowadza zabieg 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.
6. Wynagrodzenie za odłowienie i utrzymania zwierzęcia w schronisku uwzględnia jego koszty jego
ewentualnej sterylizacji i kastracji.
7. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki,
w szczególności odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody, ochrony przed warunkami
atmosferycznymi i opieki weterynaryjnej ciąży na schronisku.
8. Schronisko ma za zadanie dla odłowionych i umieszczonych w schronisku bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Otmuchów prowadzić działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki
bytowania.
9. Schronisko powinno prowadzić ewidencję bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy
Otmuchów, która umożliwi identyfikację zwierząt oraz ich dalszych losów.
10. Zasady współpracy pomiędzy Gminą, a schroniskiem określa zawarta umowa, uwzględniająca
postanowienia Programu.
11. W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt , organy gminy niezwłocznie zawiadamiają właściwe
rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt
§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt:
1) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych
realizowane jest przez Przychodnię Weterynaryjną z która Gmina Otmuchów zawarła umowę na rok
2022;
2) usługa weterynaryjna obejmuje w zależności od potrzeby:
a) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia;
b) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie;
c) podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia;
d) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji;
e) okresowe przetrzymanie zwierząt;
f) poddanie zwierzęcia eutanazji;
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g) przekazanie zwłok zwierzęcia do utylizacji;
3) zgłoszenia przyjmuje wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy przy współpracy z Policją
a w razie potrzeby Ochotniczą Strażą Pożarną w Otmuchowie.
Rozdział 10.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
§ 13. 1. Decyzja o odebraniu zwierzęcia wydawana jest po uzyskaniu zgłoszenia od Policji , lekarza
weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt.
2. Zwierzę traktowane niehumanitarnie w sposób określony w przepisach ustawy o ochronie zwierząt może
być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy
Otmuchów, po zasięgnięciu opinii lekarza weterynarii w zakresie stanu zdrowia zwierzęcia.
3. Odebrane zwierzę gospodarskie przekazane zostanie gospodarstwu rolnemu, z którym Gmina ma
nawiązane porozumienie w zakresie opieki nad tymi zwierzętami.
4. Kosztami transportu, utrzymania oraz koniecznego leczenia zwierzęcia obciążony jest właściciel
zwierzęcia.
5. Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów wskaże gospodarstwo (nowego opiekuna zwierzęcia) na terenie
Gminy Otmuchów, w którym zostanie umieszczone odebrane dotychczasowemu właścicielowi zwierzę
gospodarskie.
6. Nowy opiekun zwierzęcia, któremu zostanie powierzona opieka nad odebranym zwierzęciem jest
obowiązany do zapewnienia opieki i właściwych warunków bytowania. Zwrotu kosztów utrzymania
zwierzęcia zostaną określone w porozumieniu między Burmistrzem Miasta i Gminy w Otmuchowie,
a nowym opiekunem zwierzęcia.
Rozdział 11.
Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie.
§ 14. 1. Gmina umożliwia pokrycie w całości kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie
Otmuchów, wolno żyjących lub które się przybłąkały.
2. Na realizację w/w zadana w ramach Programu przeznaczono kwotę 7 000,00 zł pochodzącą ze
środków własnych Gminy Otmuchów.
3. Zadanie sterylizacji lub kastracji zwierząt będzie zrealizowane poprzez zlecenie wykonania zabiegu
sterylizacji lub kastracji lekarzowi weterynarii na podstawie zawartej umowy.
4. Pokrycie kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji przysługuje osobom stale zamieszkującym na
terenie Gminy Otmuchów.
5. Opiekunowi w ciągu roku przysługuje sfinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji maksymalnie
dwóch sztuk zwierząt przygarniętych w odniesieniu do jednego właściciela.
6. W celu uzyskania pokrycia kosztów wykonania sterylizacji lub kastracji zwierzęcia, należy złożyć
wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy w Otmuchowie zgodny z wzorem obowiązującym na dany rok
budżetowy. Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2022r. Ostateczny
termin wykonania zabiegu wyznacza się na dzień do 10 grudnia 2022 r.
7. Wnioski będą realizowane według kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel na rok budżetowy 2022.
Rozdział 12.
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
§ 15. W ramach Programu Gmina prowadzi w celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt następujące
zadania:
1) rozprowadza przez Przychodnię Weterynaryjną oraz materiały edukacyjne w formie ulotek,
plakatów itp.;
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2) promuje adopcję zwierząt bezdomnych poprzez: prowadzenie na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy w Otmuchowie zwierząt przeznaczonych do adopcji;
3) współpracuje z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu zwiększenia
ilości adopcji bezpańskich zwierząt;
4) promuje na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego
obrotu zwierzętami domowymi na targowiskach;
5) wspólnie z nauczycielami (przedszkoli i szkół) do propagowania treści zagadnień związanych
z humanitarnym traktowaniem zwierząt, promowanie prawidłowych postaw zachowań
w stosunku do zwierząt.;
Rozdział 13.
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu
Finansowanie programu
§ 16. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie
Gminy Otmuchów na rok 2022 w wysokości 65 600,00 słownie: (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
złotych).
2. Środki finansowe wydatkowane będą na poszczególne zadania w wysokości:
1) 43 000,00 zł, słownie (czterdzieści trzy tysiące złotych) – partycypacja w kosztach utrzymania
Schroniska w Konradowej; na odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Otmuchów,
zapewnienia im miejsca i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Konradowej
Nr 2;
2) Dodatkowo 10 600,00zł (dziesięć tysięcy sześćset złotych) – dotacja dla Schroniska w Konradowej
- Koszty wykonania inwestycji w schronisku w Konradowej tj. wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, wykonanie remontu instalacji elektrycznej, docieplenie dachu schroniska w
Konradowej nr 2;
3) 5 000,00 zł słownie: (pięć tysięcy złotych) – realizacja programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi; na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych - Przychodnia Weterynaryjna- Krzysztof
Magierowski, 48-385 Otmuchów ul. Grunwaldzka Nr 18;
4) 7 000,00 zł słownie: (siedem tysięcy złotych) – realizacja programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi; na zakup karmy dla kotów wolno żyjących, kastracja i sterylizacja, usypianie
ślepych miotów z terenu Gminy Otmuchów;
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