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UCHWAŁA NR RG.0007.257.2021
RADY GMINY LYSKI
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Lyski w roku 2021
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638),
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami wymienionymi w art. 11a ust. 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) oraz konsultacji w oparciu
o uchwałę Rady Gminy Lyski Nr RG.0007.34.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Lyski w roku 2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski
Stanisław Hałacz
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Załącznik do uchwały Nr RG.0007.257.2021
Rady Gminy Lyski
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LYSKI W 2021 ROKU
§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt określa
wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt
poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2021.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1. "schronisku" – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku przy
ul. Majątkowej 42, 44 – 207 Rybnik.
2. "programie" – należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lyski w 2021 roku".
3. "koty wolno żyjące" - rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych
od człowieka.
4. "urząd gminy" - rozumie się przez to Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski.
§ 3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wójt Gminy Lyski.
§ 4. 1. Celem programu jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt;
3) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;
4) edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, odpowiedzialnej
i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności sterylizacji lub kastracji psów i kotów, adopcji zwierząt
domowych.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie zwierząt bezdomnych;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
§ 5. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez
zawarcie umowy ze schroniskiem.
2. Zwierzęta nowo przybyłe poddawane są kwarantannie przez okres, co najmniej 14 dni.
3. Zwierzęta bezdomne trafiające do schroniska, w przypadku nieodnalezienia właściciela zwierzęcia, są
trwale znakowane poprzez podskórne wszczepienie elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane do
bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego.
4. Szczegółowy sposób postępowania z bezdomnymi zwierzętami określa regulamin schroniska oraz
zawarta umowa pomiędzy Gminą Lyski, a schroniskiem.
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§ 6. 1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami realizuje się przy współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt w zakresie zapewnienia opieki rannym lub chorym kotom w schronisku.
2. opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1 obejmuje również:
1) ustalenie miejsca, w którym przebywają koty wolno żyjące;
2) zakup karmy i zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania.
3. Powyższe zadania, o których mowa w pkt 1-2 zostaną zrealizowane przez pracowników Urzędu Gminy
dzięki współpracy z mieszkańcami gminy na podstawie złożonych przez nich zgłoszeń, organizacjami
społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz podmiotem o którym mowa w § 2
ust. 1 niniejszego programu.
§ 7. 1. Odławianiu bezdomnych zwierząt podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej
osoby, pod opieką której zwierzę dotąd pozostawało.
2. Czynności związane z odławianiem zwierząt podejmowane są na wniosek mieszkańców, tj. po
zgłoszeniu interwencji do Urzędu Gminy Lyski, Służb Komunalnych Gminy w Lyskach lub zgłoszeniu
interwencji do Straży Gminnej w Lyskach oraz przedmiotowe czynności podejmowane są przez Gminę
z urzędu.
3. Działania w zakresie stałego, całorocznego odławiania bezdomnych zwierząt domowych prowadzone są
przez schronisko.
4. Działania w zakresie stałego odławiania bezdomnych zwierząt gospodarskich prowadzone są przez
gospodarstwo rolne, o którym mowa w § 11 ust. 1.
5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
§ 8. 1. Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji poddawane są wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska,
z wyjątkiem zwierząt, których wiek lub stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są w schronisku wyłącznie przez lekarza weterynarii
świadczącego usługi na podstawie zawartej umowy ze schroniskiem.
§ 9. 1. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych realizowane jest przy współpracy ze
schroniskiem i obejmuje:
1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej urzędu www.lyski.pl;
2) publikowanie informacji o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w gazetce lokalnej "Informator
Gminny";
3) prowadzenie przez schronisko działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli i oddawania do
adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów dokonywane jest w schronisku, w pomieszczeniach do tego
przeznaczonych.
2. Do schroniska mogą być dostarczone zwierzęta z terenu gminy po zgłoszeniu tego faktu w urzędzie
gminy.
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii świadczący usługi dla schroniska na
podstawie umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 11. 1. Gospodarstwo rolne przy ul. Sportowej 10 w Dzimierzu przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym
zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Lyski.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi określa umowa zawarta pomiędzy
Gminą Lyski, a właścicielem gospodarstwa rolnego.
§ 12. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy pomiędzy gminą Lyski, a przychodnią weterynaryjną
KONWET Tomasz Wawryca, ul. Słoneczna 13, 44-284 Pstrążna.
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2. Przychodnia odpowiedzialna jest za przewiezienie zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do
przychodni weterynaryjnej wymienionej w ust. 1.
3. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Lyski,
a przychodnią weterynaryjną wymienioną w ust. 1.
§ 13. 1. Koszty realizacji zadań ponosi Gmina Lyski.
2. Na realizacją Programu w roku 2021 zaplanowano kwotę 34 200,00 zł.
3. Zakłada się wydatkowanie środków w następujący sposób:
1) na realizację zadań: odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczania i zapewnienia im opieki w schronisku
dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schronisku, usypianie ślepych miotów 30.000,00 zł;
2) na realizację zakupu karmy dla kotów wolno żyjących - 200,00 zł;
3) na realizację zadań w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych na
określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym - 1000,00 zł;
4) na realizację zadania zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt - 3000,00 zł.
4. Wydatkowanie środków nastąpi na podstawie zawartych umów, faktur VAT oraz rachunków.

