Projekt
Druk nr ........

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia .................... 2019 r.
z dnia ……………………
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice na rok 2019”.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz.U. 2019.122), uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice na rok 2019”
I. Postanowienia ogólne.
§ 1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt
domowych i gospodarskich.
§ 2. Ilekroć mowa w programie o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz.U. 2019.122),
2) programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice na rok 2019,
3) opiekunie - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem
z terenu Gminy Słubice,
4) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi lub wolno żyjącymi na terenie Gminy Słubice, wpisaną na listę
społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w Gminie Słubice,
5) schronisku – należy przez to rozumieć schronisko znajdujące się w Ługach Górzyckich, ul.
Robotnicza 17, 69-113 Górzyca,
6) lekarzu weterynarii bądź lecznicy weterynaryjnej – należy przez to rozumieć Przychodnie dla
zwierząt: Wojciech Biedulski, Bogusław Owadiuk S.C., ul. Mickiewicza 64, 69-110 Rzepin,
7) Straży Miejskiej – należy przez to rozumieć Straż Miejską, ul. Akademicka 1,
69 -100 Słubice.
§ 3. Celem niniejszego programu jest:

Id: 57D0F2A0-DEAF-49EC-9B91-35E38CE7A1E9. Projekt

Strona 1

1) zapewnienie pomocy bezdomnym zwierzętom w szczególności chorym lub doznających
obrażeńciała w wyniku zdarzenia drochowego wymagającym pilnej opieki weterynaryjnej,
2) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
II. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
§ 4. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice polega na:
1) zmniejszaniu populacji bezdomnych psów poprzez sterylizacje i kastracje,
2) zmniejszaniu populacji kotów woln ożyjących poprzez sterylizacje i kastracje,
3) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów psów i kotów,
4) podejmowaniu

interwencji

w sprawach

dotyczących

traktowania

zwierząt

w sposób

niezgodny z przepisami ustawy,
5) tworzeniu rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, deklarujących współprace
w zakresie opieki nad zwierzętami,
6) znakowaniu psów z terenu Gminy Słubice oraz tworzeniu na tej podstawie bazy danych
o właścicielach psów. Znakowanie wykonywane będzie przez lekarza weterynarii.
§ 5. 1. Zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów
wykonywane będą na następujących warunkach:
1) sterylizacja i kastracja bezdomnych psów wykonywana będzie w schronisku dla psów,
2) zabiegom sterylizacji i kastracji będą poddawane psy które odbyły kwarantannę, czy
po upływie 14 dni od umieszczenia psa w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się
właściciela lub opiekuna,
3) zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących dokonywane będą przez lekarza
weterynarii, za zwrotem kosztów przez Gminę Słubice,
4) uśpieniu podlegać mogą psy i koty, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia
dla nich właścicieli,
5) koszty uśpienia ślepych miotów zwierząt pokrywać będzie w całości Gmina Słubice,
6) uśpienia dokonywać będzie lekarz weterynarii,
7) koty wolno żyjące na zabiegi sterylizacji i kastracji doprowadzane będą przez opiekunów
społecznych, po uzyskaniu skierowania na zabieg, wystawionego przez właściwy merytorycznie
wydział Urzędu Miejskiego w Słubicach,
8) po zabiegu koty wolno żyjące będą wypuszczane w miejscu ich przebywania przez
opiekunów społecznych sprawujących nad nimi opiekę.
III. Pomoc bezdomnym zwierzętom.
§ 6. 1. Pomoc bezdomnym zwierzętom polegać będzie również na:
1) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, w przypadkach
zdarzeń drogowych z ich udziałem, bądź gdy ucierpiały na skutek innych zdarzeń,

Id: 57D0F2A0-DEAF-49EC-9B91-35E38CE7A1E9. Projekt

Strona 2

2) współpracy z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest zapewnienie
ochrony dla zwierząt oraz osobami fizycznymi będącymi opiekunami społecznymi kotów wolno
żyjących,
3) regularnym dokarmianiu kotów wolno żyjących przez opiekunów społecznych na terenie
Słubic (przy ulicach: Daszyńskiego, Kościuszki, 1-go Maja, Kochanowskiego, Staszica,
Sienkiewicza, Os. Przemysłowe, Wandy, Kopernika, Nocznickiego),
4) możliwości zakupu karmy dla opiekunów społecznych, którzy dokarmiają koty wolno żyjące
na terenie Gminy Słubice (opiekun społeczny może nabyć karmę jednorazowo, jeden raz
w roku na kwotę 100,00 zł).
§ 7. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słubice realizuje:
1) schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt dostarczanych przez Straż Miejską w Słubicach,
które po dostarczeniu do schroniska i odbyciu kwarantanny zostają obligatoryjnie zaszczepione,
wysterylizowane lub wykastrowane oraz oznakowane poprzez wszczepienie pod skórę
zwierzęcia mikroprocesora (chip),
2) właściwy merytorycznie wydział Urzędu Miejskiego w Słubicach,
3) firma PHU Agro-Hesta Sp. z o.o. z siedzibą w Drzecinie 57, która zapewni miejsce
i utrzymanie dla zwierząt gospodarskich, na podstawie porozumienia z Gminą Słubice z dnia
9 kwietnia 2014 r.
§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: właściwy
merytorycznie wydział Urzędu Miejskiego w Słubicach lub Straż Miejska w Słubicach poprzez
publikację informacji o zwierzętach na stronie internetowej UM.
§ 9. 1. Odławianie psów z terenu Gminy Słubice realizuje Straż Miejska w Słubicach, ul.
Akademicka 1, 69-100 Słubice:
1) odławianie psów z terenu Gminy Słubice odbywać się będzie w sposób stały, na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U z 1998 r. , nr
116, poz. 753),
2) psy przewożone będą do schroniska, a zwierzęta ranne do lecznicy.
IV. Postanowienia końcowe.
§ 10. Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację
do właściwego merytorycznie wydziału Urzędu Miejskiego w Słubicach. Wzór deklaracji stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
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§ 11. Opiekun społeczny chcący uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji/ kastracji kotów
lub uśpienia ślepych miotów zobowiązany jest uzyskać skierowanie z właściwego merytorycznie
wydziału Urzędu Miejskiego w Słubicach. Wzór wniosku o udzielenie skierowania stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Programu, natomiast wzór skierowania stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego Programu.
§ 12. Opiekun społeczny chcący uzyskać dofinansowanie do zakupu karmy przeznaczonej
na dokarmianie kotów wolno żyjących w Gminie Słubice zobowiązany jest uzyskać zgodę
właściwego merytorycznie wydziału Urzędu Miejskiego w Słubicach. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego Programu.
§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy na rok 2019 w następujących kwotach:
1) na realizację zadań określonych w § 5 ust. 1 pkt 3 – 7 000,00 zł,
2) na realizację zadań określonych w § 5 ust. 1 pkt 5 – 1 000,00 zł,
3) na realizację zadań określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 - 20 000,00 zł,
4) na realizację zadań określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 – 4 000,00 zł,
5) na realizację zadań określonych w § 7 ust. 1 pkt 3 – 1 000,00 zł,
6) na realizację zadań określonych w § 4 ust. 6 – 1 000,00 zł,
7) na realizację zadań określonych w § 7 ust. 1 pkt.1 – 47 000,00 zł.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu, wydatkowane będą w wyniku:
1) działalności właściwego merytorycznie wydziału Urzędu Miejskiego w Słubicach,
2) zakupu usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych,
3) zakupu środków i żywności,
4) powierzenia Miastu Kostrzyn nad Odrą części zadania publicznego poprzez prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ługach Górzyckich.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 15. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia....................2019 r.
Słubice, dnia ……………………………
DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
Imię i nazwisko opiekuna społecznego
zwierząt
Adres zamieszkania, numer telefonu
kontaktowego
Liczba i płeć kotów objętych opieką
kotka:………….szt.
kocur:………….szt.
Miejsce przebywania zwierząt
(lokalizacja np. podwórko, piwnica przy
ulicy…)
Forma udzielanej zwierzętom opieki
(dokarmianie, leczenie itp.)
Informacje dodatkowe np. informacja
sterylizacja:……….szt.
kastracja…………..szt.
o konieczności wykonania zabiegów
sterylizacji lub kastracji zwierząt lub usypiania uśpienie ślepych miotów:…………….szt.
ślepych miotów
*Oświadczam, iż koty nad którymi sprawuję opiekę są zwierzętami wolno żyjącymi.
*Oświadczam, iż zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO załączoną do wniosku.
………………………………….

……………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis opiekuna społecznego zwierząt)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia....................2019 r.
Słubice, dnia ……………………………
WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI*
KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH * LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*
W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2019”.
Imię i nazwisko opiekuna społecznego
zwierząt
Adres zamieszkania, numer telefonu
kontaktowego
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu
sterylizacja: …………….szt.
kastracja: ……………….szt.
uśpienie ślepego miotu…………szt.
(ilość szt. w miocie-konieczność podania przyczyny)

Miejsce przebywania zwierząt
(lokalizacja np. podwórko, piwnica przy
ulicy…)
Informacje dodatkowe
(np. uzasadnienie przyczyny uśpienia ślepego
miotu)
*Oświadczam, iż koty nad którymi sprawuję opiekę są zwierzętami wolno żyjącymi.
*Oświadczam, że doprowadzę zwierzę do wskazanej lecznicy, w której przeprowadzony
będzie zabieg, po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zostanie przez mnie odebrane.
*Oświadczam, iż zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO załączoną do wniosku.
………………………………….

……………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić
Uwaga: Gmina Słubice ponosi jedynie koszty wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji lub
usypiania ślepych miotów zwierząt wolno żyjących!
Ilość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji lub
usypiania ślepych miotów zwierząt wolno żyjących jest ograniczona!
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia....................2019 r.

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI /KASTRACJI* KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH LUB
UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW
W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
dla Gminy Słubice na rok 2019”.
Niniejszym kieruję koty wolno żyjące zgłoszone przez:
(imię i nazwisko oraz adres opiekuna społecznego)……………………………………….
na zabieg sterylizacji/kastracji* lub uśpienia ślepego miotu, który wykonany zostanie w:
(nazwa gabinetu weterynaryjnego)………………………………………………………........
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ……. szt.
Rodzaj zabiegu: sterylizacja: ………………… szt.
kastracja: …………………… szt.
Zwierzęta doprowadzone zostaną przez:
(imię i nazwisko oraz adres opiekuna społecznego)………………………………………
Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez:
(imię i nazwisko oraz adres opiekuna społecznego)………………………………………
……………………………………
(podpis przedstawiciela Gminy Słubice wydającego skierowanie)
* Skierowanie traci ważność: 31.12.2019 r.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia....................2019 r.

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE ZAKUPU KARMY DLA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
dla Gminy Słubice na rok 2019”.
1. Imię i nazwisko społecznego opiekuna
…………………………………………………………………………………………………...........
2. Adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu
…………………………………………………………………………………………..…….............
3. Ilość kotów objętych dokarmianiem ……………………………………………………...........
4. Planowany okres dokarmiania od ………………..…..do ………………………………........
5. Miejsce przebywania kotów wolno żyjących
…………………………………………………………………………………………………..........
Załączniki:
1. Rysunek/mapka określająca miejsce przebywania/dokarmiania kotów wolno żyjących.
2. Zdjęcie kotów w miejscu dokarmiania.
* oświadczam, że otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup karmy
wyłącznie dla kotów wolno żyjących wymienionych w pkt.3
* świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy,
zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych, zamieszczonych powyżej.
*oświadczam, iż zapoznałam się z klauzulą informacyjną rodo załączoną do wniosku
……………………………
(podpis wnioskodawcy)
UWAGA! Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu karmy dla kotów
wolno żyjących jest ograniczona!
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2019”.
W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U.
2019.122) Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Stanowi to wypełnienie przez gminę obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywania, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Uchwalenie przez gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2019”, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
8) znakowaniu psów z terenu gminy Słubice.
Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.
2019.122) projekt przedmiotowej uchwały został przekazany do zaopiniowania powiatowemu
lekarzowi weterynarii, kołom łowieckim działającym na obszarze gminy, Towarzystwu Opieki
nad Zwierzętami w Gorzowie Wielkopolskim oraz Stowarzyszeniu Ochrony Praw Zwierząt
ANIMALS SŁUBICE.
Opracowanie

„Programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2019” pozwoli na stopniowe zmniejszanie populacji
bezdomnych psów i kotów i polepszanie warunków życia bezdomnych zwierząt oraz wolno
żyjących kotów. Wprowadzenie programu zapewni zwierzętom, które ucierpią w wyniku
zdarzeń drogowych - niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii, a zwierzętom gospodarskim,
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które z różnych przyczyn utracą swoje dotychczasowe schronienie - zagwarantuje zapewnienie
miejsca w gospodarstwie rolnym.
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