UCHWALA NR XXXII/203/2018
RADY MIAST A LUBARTÓW
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Lubartów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232) i art. II a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 )
Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§ l. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
terenie Miasta Lubartów, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Lubelskiego.
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Rady Miasta Lubartów
z dnia 27 lutego 2018 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA LUBARTÓW NA 2018 ROK

§l
Program zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta
Lubartów obejmuje:
l) odławianie bezdomnych zwierząt;
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt;
3) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt doprowadzonych do schroniska poprzez ich sterylizację
i kastrację oraz usypianie ślepych miotów;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) zapewnienie doraźnej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom;
7) zapewnienie
całodobowej
opieki
weterynaryjnej
w
przypadkach
zdarzeń
drogowych
z udziałem zwierząt;
8) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym;
§2

l.

Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Lubartów zapewnia Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w m. Nowodwór 21-100 Lubartów, zwane dalej Schroniskiem, prowadzone przez Panią
Małgorzatę Szumiło, na podstawie umowy zawartej z Miastem Lubartów. Do zadań schroniska należy:
l) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Lubartów; ,
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
3) objęcie opieką, w tym opieką weterynaryjną zwierząt przebywających w schronisku;
4) ograniczanie
populacji
bezdomnych
zwierząt poprzez sterylizację
i kastrację zwierząt
przebywających w schronisku;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) dokonywanie przez lekarza weterynarii usypiania ślepych miotów pochodzących od bezdomnych
zwierząt.
2. Zapewnienie opieki i dokarmianie wolno żyjących kotów na terenie Miasta Lubartów realizowane będzie
poprzez:
I) zakup i wydawanie pokarmu opiekunom kotów, w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów;
2) dokarmianie przez opiekunów za zgodą zarządcy posesji.
3. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo agroturystyczne Rancho ARKA Serniki.
4. Zapewnienie całodobowej
opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
bezdomnych zwierząt będzie realizowane przez Schronisko wraz z lekarzem weterynarii z Lecznicy dla
Zwierząt S.C. Burzyński Krzysztof, ul. I Maja 34, 21-100 Lubartów na podstawie umowy zawartej
z prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt.
§3
Środki finansowe w wysokości 77 100,00 zł na realizację zadań wynikających z Programu w 2018 r.
zabezpieczone są w budżecie Miasta Lubartów według niżej wymienionego zestawienia:
l) realizacja umowy ze schroniskiem w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt, utrzymywania ich
w schronisku łącznie z wyżywieniem i opieką weterynaryjną oraz adopcją zwierząt, a także sterylizacją
i kastracją oraz usypianiem ślepych miotów oraz w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami
z wypadków drogowych - 73 800,00 zł;
2) zakup karmy dla wolno żyjących kotów - I 200, 00 zł;
3) pokrycie kosztów zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich - 2 100,00 zł.
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