(projekt SE.0006.5.2016
z 15.02.2016 )
Uchwała Nr …… .
Rady Gminy Brody
z dnia ……. marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 11 a ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013r., poz. 856 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku, w brzmieniu zgodnym z treścią
niniejszej uchwały.
2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w Gminie Brody, zwany dalej Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.
3. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań
realizowanych w roku 2016 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je
jednostek.
§ 2. 1. Celem programu jest:
1) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody,
3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt;
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
§ 3. 1. Gmina Brody zapewni realizację zadań polegających na zapewnieniu bezdomnym
zwierzętom domowym miejsca w schronisku poprzez podpisane porozumienie międzygminne
z Gminą Żary o statusie miejskim. Bezdomne zwierzęta będą przyjmowane w ramach
porozumienia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach przy ul. Żurawiej 32,
zwanego dalej Schroniskiem.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa regulamin
schroniska.

§ 4. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Brody realizowana jest przez
Gminę Brody przy współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolnożyjących i
lekarzem weterynarii.
2. Opieka, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) zapewnienia opieki rannym lub chorym wolno żyjącym kotom,
2) zapewnienie dokarmiania wolno żyjących kotów przez tzw. społecznych opiekunów,
którym będzie wydawana karma, z tym, że osoba pełniąca funkcję społecznego opiekuna
zobowiązana jest złożyć stosowną deklarację do Urzędu Gminy Brody,
3) sterylizację lub kastrację bezdomnych wolnożyjących kotów.
3. Osoba chcąca dokonać zabiegu sterylizacji lub kastracji bezdomnych wolnożyjących
kotów lub uśpienia ślepych miotów zobowiązana jest uzyskać skierowanie na taki zabieg do
lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina Brody zawarła umowę na świadczenie usług
weterynaryjnych, wystawione przez Urząd Gminy Brody.
4. Skierowania na zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów będą wydawane
do czasu wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
§ 5. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub
innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd przebywało.
2. Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy Brody
podlegają stałemu odławianiu na podstawie zgłoszeń od mieszkańców o bezdomnych
zwierzętach lub wiedzy własnej.
3. Pracownicy Urzędu Gminy w Brodach po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego
zasadności zlecają przekazanie: zwierzęcia domowego do schroniska lub zwierzęcia
gospodarskiego do gospodarstwa rolnego.
4. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego
wskazanego w § 9 ust. 1.
§ 6. 1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, są
poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub
stan zdrowia nie pozwalają na wykonanie zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii w
schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli
i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić
im należyte warunki bytowania;
2) Urząd Gminy Brody poprzez umieszczanie, za pośrednictwem strony internetowej Gminy
Brody informacji o możliwości adopcji zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.
§ 8. 1. W uzasadnionych przypadkach usypianie ślepych miotów z terenu gminy Brody może
być wykonane przez lekarza weterynarii, o którym mowa w § 10, z którym Gmina Brody ma
zawartą umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.
2. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w lecznicy w celu przekazania do utylizacji.
§ 9. 1. Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy Brody zapewnia
Gospodarstwo Rolne w miejscowości Suchodół 4.

2. Szczegółowe zasady i sposób postępowania z bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi
określa porozumienie sporządzone w dniu zdarzenia.
§ 10. Gmina Brody zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt na terenie gminy Brody poprzez zawartą z lekarzem weterynarii Panem
Rafałem Rafalskim, prowadzącym działalność pod nazwą: „JUNIORVET” Rafał Rafalski 68300 Lubsko, ul. Poznańska 51 umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.
§ 11. Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
odbywać się będzie poprzez wspieranie kampanii informacyjno – edukacyjnych na rzecz
zwierząt, prowadzonych przez placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe, zajmujące
się ochroną zwierząt, działające na terenie gminy Brody
§ 12. 1. Na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie
Gminy Brody na rok 2016 środki finansowe w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami: 1500 zł;
2) usypianie ślepych miotów: 500 zł;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim: 2000 zł;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych –
3.000 zł;
5) koszty związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku – 33.000 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr ….
Rady Gminy Brody
z dnia ……….2016 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na gminy Brody w 2016 roku
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(t. j. Dz. U z 2013 poz. 856 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę
gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11
ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt
obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt.
Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce nad populacja zwierząt
domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych
konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania. Według raportu Najwyższej Izby
Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 r., zjawisko
bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku,
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz
wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację.

