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Rady Miejskiej

Żytardowa
z dnia 26 vĺľzęśnia2002t.

w

sprawie: utworzenia miejskiej jednostki budżetowej - Schľonisko dla bezdomnych
zwierzątw Żyľardowie.
Na podstawie art.9 ust'1 oraz art.18 ust. 2pkt9lit. h ustawy z dnia 8 maľca 1990r o samorządzie
gmirurym lDz.U. z200I r. Nr 142, poz.159I zpőźn. zm.l oraz art' 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 ľ' o finansach publicznych lDz. U. Nr I55, poz. I0I4 z poźn. zm.l w związku z
art. 11ust' 1ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzątlDz.U. Nr 11I,poz.724z
pőźn. zm.l uchulala się co nastęuje:

$1

Zdnięm

l

stycznia2}}3r tworzy sięjednostkęorganizacyjnąMiasta Żytardowa, jako jednostkę
budżetową pod nazwą ,, Schĺonisko dla bezdomnych zwierząt" z siedzíbą w Żyrardowie ul.
Czysta3.

$2
Nadaje się Schĺonisku dla bezdomnych zwierzątw Żyrardowie statut, który stanowi załącznik do
uchwały'

$3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta

$4
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Mazowieckiego.
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STATUT sCHRoNIsKA DLA BEZDoMNYCH ZWIERZĄT
1. Postanowĺenia ogólne
s1.
Schronisko dlabezdomnych zwierzątw Żyrardowie, jest jednostkąbudżetowąGminy
Miasta Żyrardőw , działającym na podstawie:
Rady Miejskiej Żytatdowaz đnia26wrzęśnia2002 w
UchwałY Nr LI
spľawie utwoľzenia miejskiej jeđnostkibudżetowej - Schronisko dla bezdomnych
zwierzątw Żyraľdowie
UstawY z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym lDz.U. z200lr Nr 142,
poz l59Izpőźn. zm.l art.9 ust. t oraz aľt.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h
UstawY zđĺia26listopada1998r o finansachpublicznychlDz.U. Nľ 155,
poz.lIl4zpőżĺ. zm. lart.18 ust. 3 pkt.2
UstawY z dnia21 sierpnia l997r o ochronie zwieruąt l Dz.U.Nľ 1 1 7,poz. 724 z
pőżĺ.zm.l art. 11 ust. 1
UstawY o rachunkowości z dniaZ9 wrześniaI994r'
Statutu Miasta Żyrardowa

o
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o
o
o
o
o

s2.

1.
2.
3.

Siedziba Schroniskadlabęzdomnych zwierzątmieści się w Żytatdowie,przy ul.
Czystej 3.
Terenem działania jest obszar Miasta Żyrardowa
W przypadku zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Żyrardów, a innymi
g-inu*i, obszar działania schroniska dla bezdomnych zwier ząt w Żyrardowie
moŻę objąć te gminy.

2. Zakres dzĺałania schroniska

s3.
Do zakres u działania Schroniska dla bezdomny ch zwíerząt w Żyrardowie ĺaleŻy: '
przyjmowanie i przetrzymywanie zwieruątzagubionych,zabłąkanych i porzuconYch,
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
-leczeníę zwierząt chorych, ptzebywających w schronisku
-przekazywaĺię zwierząt osobom zainteľesowanym ich posiadaniem i zdolnym
zapewnić im ĺaleŻyte warunki b ýowani a
- sterylizacj a i kastr acj a zvł ierząt przeznaczoĺy ch do adopcj i
_usypie w sposób humanitarny zwierząt nięuleczalnie chorych, ślepychmiotów
-prowadzenie akcji pľoÍilaktycznychi propagandowych mających na celu ochľonę
zwierząt.

-

3. organĺzacja wewnętľzna schľonĺska

s4.

- Kierownik

schroniska reprezentuje je na zewĺątrz i kieruje jego pracą w zakresie
ustalonym statutem
-Kierownika schroniska zatrudnia i zwalnia Zarząd Miasta Żytardowa
-Zatrudnienie pracowników schroniska odbywa się na podstawie umów o pracę
-Zal<ręs obowiązków i uprawnień pracowników schroniska ustala Kierownik
schroniska
-Kieľownik schroniska wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w
rozumieniu Kodeksu Pracy
4. Zasady gospodaľki Íinansowej i obsługi

s5.
Schronisko dla bezdomnychzwierzątpokľywa swoje wydatki bezpośrednio z
budżetu, a pobrane dochody odprowad za na rachunek budżetu.
2. Szczegółowę zasady prowadzenia gospodarki ťtnansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
3.obsługę finansową i kadrową działalnościschroniska, zapewniająwłaściwe
merýorycznie Wyd ziały Urzędu Miej skiego
1.

5.

Mĺenĺeschronĺska dla bezdomnych zwierząt

s6.
Schronisko dla bezdomnychzwieruątw Żyratdowie usytuowane jest na działcę
położonej w Żyrardowieprzy ul. Czystej 3 o Nr 1612 ,o pow. użýkowej O,4464ha l
KW 3480 l z czego zajmujepowierzchnię 1090m2.
2. Na powierzchni tej znajduje się budynek murow any ptzeznaczony do celów
'
admini strac yj no - go s p o dar czy ch z dopro w adzonąenerg i ą elektry czną ot az instal acj ą
wodną ikanalizacją sanitaľną oraz2l boksów murowanych, zadaszonych dla
zwierzątwtazz 20 wybiegami ogrodzonymi i utwardzonymi
3. Schronisko gospodaruje przekazan\,/m mu ptzez Zarząd Miasta mieniem,
wykorzysfuj ąc je zgodnie z ptzeznaczenięm i zapewniając jego należýąochľonę.
1.

6. Nadzóľ nad schľonĺskĺemdla bezdomnych

zwierząt

s7.
1. Zarząd Miasta sprawuje nadzőr

nad działalnościąschroniska i dokonuje ocęny

pracy Kierownika schľoniska.
nad merytotycznąđziałalnościąSchroniska dla bezdomnych zwierząt
sprawuj e W y dział Gospodaľki Komunalnej Uľzędu Miej skieg o w Żyr ardowie

2. Nadzór
7

. Zasady wynagľad

zania

s8.
Pracownicy Schroniska dla bezdomny ch zwierząt w Żyrardowie są wynagľad zani w
oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia26lipca 2000r w sprawie
wynagľad zania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnianych w
jednostkach samorządu terýoľialnego lDz.U. z2000r Nr 61, poz. 708 zpőź. zm.l
8. Postanowĺenĺakońcowe

se
Zmiany postanowień Statutu mogąbyć dokonywane wyłączĺiew trybie
przewidzianym do jego nadania.
$ 10.

życie uchwały w sprawie utworzęnia
miejskiej jednostki budżętowej ,, Schronisko dla bezdomnych zwierzątw
Żytardowie".
Statut wchodzi w Życie z dnięm wejścia w

