DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
podpisany przez:
Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 26 marca 2019Elektronicznie
r.
Anna Zacharia; LUW

Poz. 894

Data: 26.03.2019 15:22:39

UCHWAŁA NR VI/35/19
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2019r.”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j.
Dz. U. z 2019r., poz. 122) po zaopiniowaniu przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słubicach, koła
łowieckie, działające na terenie Gminy Cybinka tj.: K.Ł. „Wieniec”, K.Ł. „Tumak”, K.Ł. „Czajka”, K.Ł.
„Sokół”, K.Ł. „Jeleń”, organizacje społeczne (w formie podania do informacji publicznej projektu uchwały na
stronie internetowej) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Cybinka na 2019r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIX/219/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Cybinka na 2019r.”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Śliwińska
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Załącznik
do uchwały Nr VI/35/19
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 21 marca 2019r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY CYBINKA NA 2019 ROK
Rozdział 1.
§ 1. Celem programu opieki nad zwierzętami jest zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom i zmniejszanie ich populacji.
§ 2. Zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt.
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Cybinka miejsca w schronisku dla
zwierząt realizowane jest poprzez konsorcjum, w skład którego wchodzą:
a) Zenon Jeżdżewski prowadzący działalność pod firmą VET-ZOO Serwis lek. wet. Zenon Jażdżewski
ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 080 Trzcianka, NIP 763 100 17 74, LIDER;
b) Grzegorz Smykalla prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SERWICE&DISTRIBUTION
Grzegorz Smykalla Daliborn.eu, ul. Palucha 4, 60-409 Poznań, NIP 693 215 92 74, REGON 365 356 085;
c) Fundacja Zawsze Razem, ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka, NIP 763 213 90 90, nr KRS
0000728359, reprezentowaną przez Zenona Jażdżewskiego lek. wet. VET-ZOO Serwis, ul. M. Konopnickiej
62, 64-980 Trzcianka.
2. Burmistrz Cybinki podpisał umowę ze schroniskiem wskazanym w ust. 1, które przyjmie i zapewni
opiekę bezdomnym zwierzętom.
Rozdział 2.
§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Opieka nad wolno żyjącymi kotami
będzie polegała na:
1) ustaleniu miejsc, w którym przebywają koty wolno żyjące;
2) zapewnieniu dokarmiania kotów wolno żyjących przy udziale społecznych opiekunów, a w przypadku
ich braku przez wyznaczonego pracownika urzędu lub Zakładu Usług Komunalnych w Cybince Sp. z o.o.;
3) sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów dokonanej przez lekarza weterynarii o którym mowa
w § 9.
Rozdział 3.
§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Na terenie Gminy Cybinka wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały w odniesieniu do
pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub
powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.
2. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez pracowników konsorcjum określonego w § 2 ust. 1 na
podstawie stosownej umowy zawartej przez Burmistrza Cybinki.
3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przywiezione i umieszczone w schronisku dla
bezdomnych zwierząt, o którym mowa w § 2 ust. 1, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta
umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapywanymi na terenie Gminy
Cybinka.
4. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację
weterynaryjną zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii.
5. Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im dalszej opieki ponosi
Gmina Cybinka.
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Rozdział 4.
§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. Gmina Cybinka
w ramach podpisanej umowy ze schroniskiem będzie finansować sterylizację i kastrację zwierząt
przekazywanych do schroniska o którym mowa w § 2 ust. 1 z terenu Gminy Cybinka.
Rozdział 5.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych
zwierząt realizuje się w szczególności poprzez:
1) organizowanie akcji informacyjnej o znalezionych bezdomnych zwierzętach;
2) podejmowanie działań mających na celu ustalenie dotychczasowych właścicieli bezdomnych zwierząt;
3) organizowanie wspólnie ze schroniskiem o którym mowa w § 2 ust. 1 akcji adopcji zwierząt;
4) uruchomienie na stronie internetowej Gminy Cybinka zakładki z informacjami o poszukiwaniu
właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
Rozdział 6.
§ 7. Usypianie ślepych miotów.
1. Gmina finansuje zabiegi usypiania ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku o którym
mowa w § 2 ust. 1 oraz zwierząt przebywających na wolności.
2. Usypianie ślepych miotów wykonywane jest w schronisku dla bezdomnych zwierząt o którym mowa
w § 2 ust. 1, przez lekarza weterynarii, z którym schronisko ma zawartą umowę lub przez lekarza weterynarii
o którym mowa w § 9.
Rozdział 7.
§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. W celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne pana Eugeniusza Niparko
położone we wsi Białków 56, 69 – 108 Cybinka.
Rozdział 8.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt. Zwierzęta, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych zostaną objęte całodobową opieką
weterynaryjną na podstawie zawartej umowy z panem Krzysztofem Cieślakiem prowadzącym Gabinetem
Weterynaryjnym z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 5, 69 – 108 Cybinka.
Rozdział 9.
§ 10. Finansowanie programu
1. Rada Miejska w Cybince ustalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na
realizację zadań Gminy związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt.
2. Środki finansowane na realizację programu zostały w budżecie Gminy na 2019r. zaplanowane
w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku wraz z ich odławianiem, obligatoryjną
sterylizację i kastrację i usypianie ślepych miotów – 18.000,00 zł;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 2.000,00 zł;
3) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych – 4.000,00 zł;
4) zapewnienia miejsca i opłat dla zwierząt gospodarskich – 1.000,00 zł.
§ 11. Koordynację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego w Cybince ds. ochrony środowiska.

