STATUT
Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie zwane dalej Schroniskiem jest samorządową jednostką
budżetowa Miasta Olsztyna i działa na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr XIX/286/99 z dnia 25
listopada 1999 r.
§ 2. 1. Siedzibą Schroniska jest Miasto Olsztyn.
2. Schronisko prowadzi działalność statutową na terenie i na potrzeby Miasta Olsztyna.
Rozdział II
Zakres działalności Schroniska
§ 3. Przedmiotem działalności Schroniska jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym, o których mowa w art 4. pkt 17 ustawy z 21
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt poprzez:
a) stałe odławianie zwierząt,
b) opiekę bytową i lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami w schronisku, w tym sterylizację i kastrację
zwierząt oraz ich trwałe znakowanie poprzez wszczepianie mikroczipów,
c) odszukiwanie lub pozyskiwanie nowych właścicieli - promowanie adopcji,
2) prowadzenie działań z zakresu edukacji humanitarnej, odpowiedniego traktowania zwierząt i kontroli
rozrodczości zwierząt domowych,
3) prowadzenie programu sterylizacji kotów wolno żyjących na terenie miasta Olsztyna poprzez,
wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów w Schronisku oraz rozprowadzanie doustnych
preparatów ograniczających rozrodczość kotów wolno żyjących,
4) zabezpieczanie całodobowych usług weterynaryjnych oraz transportu zwierząt które uległy wypadkowi
lub zostały odłowione w wyniku działań interwencyjnych.
5) prowadzenie rejestru psów ras uznawanych za agresywne,
6) współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Strażą Miejską, Policją i Strażą Pożarną
obejmującą niesienie pomocy zwierzętom,
7) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Olsztynie w zakresie zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt, a szczególnie wścieklizny,
8) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych
i rzeczowych do Schroniska,
9) Współpraca z organizacjami i instytucjami których statutowym celem jest ochrona praw zwierząt,
10) organizowanie i promowanie wolontariatu w Schronisku oraz koordynowanie i nadzorowanie pracy
wolontariuszy w Schronisku, zgodnie z Regulaminem wolontariatu obowiązującym w Schronisku,
11) odpłatne świadczenie usług z zakresu odławiania i specjalistycznego transportu zwierząt domowych.
12) współpraca z gminami ościennymi w zakresie świadczenia usług dotyczących odławiania
i przetrzymywania zwierząt bezdomnych z terenu gmin ościennych w Schronisku, na podstawie
stosownych umów i zgodnie z cennikiem Schroniska.
13) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną oraz
prowadzenie rejestru psów ras uznanych za agresywne,

14) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie chartów rasowych lub ich
mieszańców oraz prowadzenie rejestru chartów rasowych lub ich mieszańców
Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Schroniska
§ 4. 1. Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowe zasady organizacji i działalności Schroniska, w tym
obowiązki i uprawnienia pracowników, określa Regulamin organizacyjny Schroniska ustalony przez
Dyrektora Schroniska, podlegający zatwierdzeniu przez Prezydenta Olsztyna.
2. W Schronisku mogą być tworzone, w zależności od potrzeb, działy, sekcje i samodzielne stanowiska
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
§ 5. 1. Schroniskiem kieruje dyrektor zatrudniany przez Prezydenta Olsztyna.
2. Dyrektor Schroniska zarządza jednostką w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez
Prezydenta Olsztyna i reprezentuje Schronisko na zewnątrz.
3. Dyrektor Schroniska podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie określonym przez plany finansowe
i rzeczowe przyjęte do realizacji zadań budżetowych oraz w zakresie prawa pracy dotyczącym pracowników
Schroniska.
4. Dyrektor Schroniska wykonuje swoje obowiązki i zadania przy pomocy Głównego Księgowego.
5. Dyrektor Schroniska zatrudnia Głównego Księgowego.
§ 6. Organem sprawującym nadzór nad Schroniskiem jest Prezydent Olsztyna.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Schroniska
§ 7. Schronisko prowadzi gospodarkę finansową w formie samorządowej jednostki budżetowej na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Statut Schroniska uchwala Rada Miasta Olsztyna.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

