Uchwała Nr …… .
Rady Gminy Brody
z dnia …………… 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2021 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2020 r., poz. 638) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2021 roku”, w brzmieniu zgodnym z treścią
niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”.
2. W Programie określono osiem zadań, zgodnie z katalogiem wynikającym z art. 11 a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zwanej dalej „ustawą”.
3. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt,
a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki
kotom wolno żyjącym.
§ 2. Celem programu jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy;
2) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody;
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
§ 3. 1. Realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku Gmina Brody zapewnia poprzez podpisanie porozumienia międzygminnego
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. Koty wolno żyjące, bytujące na terenie gminy Brody są elementem ekosystemu, a ich
obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów, myszy). Koty te nie są
zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać
warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na
swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach, lecz wypuszczane na swobodę po
wykonaniu kastracji/sterylizacji. Wypuszczanie na swobodę powinno nastąpić w pobliżu
dotychczasowego bytowania zwierzęcia. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty nie mają
możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia powinny być dokarmiane.
3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizuje Urząd
Gminy Brody przy pomocy osób w nim zatrudnionych realizujących następujące zadania:
1) ustalenie największych skupisk kotów wolnożyjących na terenie gminy Brody;

2) zakup i wydawanie karmy tzw. społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno
żyjących, którzy złożyli stosowną deklarację do Urzędu Gminy Brody oraz wydawanie
zleceń na leczenie i sterylizację kotów będących w pieczy karmicieli, w ramach zawartej
umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt. Dokarmianie kotów wolnożyjących będzie
odbywało się w miarę potrzeb w miejscach ich przebywania;
3) zapewnienie opieki rannym lub chorym wolno żyjącym kotom;
4) sterylizację lub kastrację wolno żyjących kotów przez lekarza weterynarii, działającego
na zlecenie Gminy Brody, do czasu wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na
ten cel w budżecie Gminy Brody, a następnie wypuszczenie ich w miejscu ich
wcześniejszego pochwycenia.
§ 5. 1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe lub 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. Odławianie przeprowadzane jest na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami
gminy Brody, na podstawie zgłoszeń od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach lub
posiadanej własnej wiedzy pracowników Urzędu Gminy Brody.
3. Pracownicy Urzędu Gminy Brody po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności
zlecają odłowienie zwierzęcia Schronisku.
4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie.
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 albo kastracji.
2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii
w Schronisku.
§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez Schronisko.
2. W przypadku zwierząt oznakowanych elektronicznie Schronisko podejmuje próbę ustalenia
dotychczasowego właściciela poprzez sprawdzenie zapisanych w bazie danych
identyfikujących właściciela oraz nawiązanie z nim kontaktu w celu odebrania zwierzęcia.
§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów z terenu gminy Brody, dla których nie ma możliwości
zapewnienia im właściciela może być wykonane w lecznicy zwierząt 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 ich do
utylizacji.
§ 9. 1. Gospodarstwo Rolne w miejscowości Jeziory Wysokie 12 w razie potrzeby
zobowiązane jest do przyjęcia i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim
z terenu gminy Brody.
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
68-300 Lubsko, ul. Budowlanych 1 umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.

§ 11. Na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy
Brody na rok 2021 środki finansowe w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na:
1) opiekę nad wolno żyjącymi kotami: 1000 zł;
2) usypianie ślepych miotów: 500 zł;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim: 1.000 zł;
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych –
3.000 zł;
5) sterylizację lub kastrację wolnożyjących kotów: 2.500 zł,
6) koszty związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku oraz zabiegami sterylizacji i kastracji zwierząt
znajdujących się w schronisku – 23.000 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr ….
Rady Gminy Brody
z dnia ……….2021 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2021 roku
Zgodnie z art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z
2020 r., poz. 638 ze zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze uchwały,
corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały zawierający Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Brody w 2021 roku, który obejmuje swoim zakresem realizację zadań określonych
w art. 11 a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt.

