UCHWALA NR IV/34/20I9
RADY CMINY BRANSK
z dnia 19 lutego

201

9 r.

w sprawie przyjgcia,, Programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci
zwierzqt na terenie Gminy Brarisk w roku 2019"

Na podstawie art. l8ust.2pkt l5ustawy zdnia 8rrarca 1990r. osamorzqdzie gminnynr (ti. Dz.tJ,
z2018r.poz.994,poz.l000, poz. 1349,poz. 1432ipo2.2500) oraz art. llaust.l ustawy zdnia2l sierpnia
1997 r. o ochronie zwierzqt (tj. Dz. U. 22019 r., poz. 122) po zasiggnigciu opinii podmiot6w wymienionych
w art. lla ust. 7, pkt. l-3 ustawy o ochronie zwierzEt, Rada Gminy Brarisk uchwala, co nastgpuje:
$ l. Przyjntuje sig ,,Progranr opieki nad zwierzEtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt
Gminy Brarisk w roku 2019", stanowi4cy zalqcznik nr I do niniejszej uchwaly.

rra terenie

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gnriny Bransk.
$ 3. Uchwala podlega ogloszeniu

na tablicy ogloszen tJrzgdu Cminy Brarisk, w Biuletynie lnfornracji

Publ icznej.

$ 4. Uchwala wchodzi w
Woj ew6dztwa Podlaskiego.

zycie po uplywie l4 dni od

jej

ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Przewodnicz4cy Rady Cminy

{

?rbn,rsL"-

GraLyna Plonowska
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Zalqcznik do uchwaly Nr IV/34l201 9
Rady Gminy Brarisk

z dnia

19 lutego 2019 r.

Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapotriegania bezdomno5ci zwierzqt na terenie
Ominy Brarisk w roku 2019
Podstawa prawna:

L Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj. Dz. U. 22018r., poz.994 z poLn. zm.).
2. Ustawa

zdnia7l sierpnia

1997 r. o ochronie

zwierz4t(tj.Dz.rJ.z 2019r., poz. 122 z p62n. zm.).

3. Ustawa z dnia I I marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz4t oraz zw alczaniu chor6b zakainy ch zw ierzqt

(!i.Dz lt.z20l8r..

poz. 1967).

Stosowane pojgcia:

- "humanitarne traktowanie zwierz1t"
i zapewniajqce mu opiekg i ochrong,

-

rozumie sig przez to traktowanie uwzglgdniajqce potrzeby zwierzgcia

- "zwierzgta bezdomne" - rozunrie sig przez to zwierzgta domowe lub gospodarskie, kt6re uciekty, zblqkaly
sig lub zostaly porzucone przez czlowieka. a nie ma rnozliwoSci ustalenia ich wlaSciciela lub innej osoby,
pod kt6rej opiekq trwale dotqd pozostawaly,

- "zu'ierzgta gospodarskie" - rclzumie sig przcz to zwierzqta gospodarskie w rozumieniu przeprsow
o organizacji hodowli i rozrodzie z.wierzqt gospodarskich,

- "zwierzgta wolno zyjEce

(dzikie)"

rozumie

sig

przez

w warunkach niezale2nych od czlowieka,

to

zwierzgta nieudomowione Zyjqce

domowe" rozumie sig przez to zwierzgta tradycyjnie przebywaj4ce wraz
zczlowiekiem wjego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez czlowieka

- "zwierzgta

w charakterze jego towarzysza,

- "sclrronisko dla zwierzqt" - rozunlie sig przez to miejsce przeznaczone do opieki
nad
zwierzgtami domowymi spelniaj4cymi warunki okreSlone wustawie zdnia 1l mar.ca 2004r. oochronie
zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chor6b zakalnych zwierzql.
Cel izadania programu:
Program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierz4t na terenie Gminy
Brarisk w roku 2019. zwany dalej ,,Programem", ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomnoSci zwierzEt
domowych na terenie gminy Brahsk, zapewnienie wtaSciwej opieki bezdontnym zwierzgtom domowym
igospodarskint oraz wolno zyjqcynt kotom. przebywajqcynr wgranicach adnrinistracyjnych gminy Brarisk.
Real izacja program u obejmuje w szczegolnoSci :
I.

Odlawianie bezdomnyclt zwierz4t z terenu Grniny Brahsk oruz zapewnienie im opieki.

2. Opieka nad wolno zyj4cymi kotami. w tym ich dokarnrianie.

3. Zasady poszukiwania nowych wlaScicieli dla zwierzEt bezdomnych.
4. Usypianie Slepych miot6w.
5. Zapewnienie

opieki zwierzgtom gospodarskim z terenu Gminy Brarisk odebranym dotychczasowym

wlaScicielom.
6. Calodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarz.en drogowych z udzialem zwierzql.
7. Plan sterylizacji lub kastracji zwierzql w gminie.

Prowadzqcy dzialania:
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Ref'erat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzgdu Gminy Brahsk.

2. Ret-erat Finansowo

-

Budzetowy Urzgdlr Gminy Brafisl<.

3. Organizacje spoleczne, kt6rych statutowynr celem dziatania j est przeciw dzialanie bezdom noSc i zwierzqt,
dzialajqce na terenie Gminy Brarisk.
4. Schronisko dla bezdomnych zwierz4t
Radysy 13, l2-230 Biala Piska.
5. Lekarz weterynarii
Bielsk Podlaski.

* tj. Lecznica

6. Gospodarstwo rolne
,,Gospodarstwo Rolne".

-

-

d. Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierz4t w Radysach

s.c.,

Weterynaryjna ,,Animals,' piotr Burzyhski, ul. Jagielloriska 16, l7-100

Pan Dariusz Danilczuk

zam

Chojewo

2,

11-lr20 Brarisk zwany dalej:

I. Odlawianie bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Brarisk orazzapewnienie im opieki:
L Zabrania sig odlawiania zwierzql bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierzqt.
2' Bezdomne zwierzgta bgd4 wylapywane przez. prowadz4ce'go schronisko dla zwierzqt, po otrzymaniu
zgloszenia od uprawnionego pracownika Urzgdu Gminy Bransk ul. Rynek 8, l7-120 Brarisk. Wylapywanie
nrusi odbywai sig w spos6b humanitarny, zgodnie z obor.viqzuj4cyrni przepisami.
3. Wylapywanie zwierzqt bezdornnych d.. kt6re uciekly, zabtqkaly sig lub zostaly porzucone
mo2liwoSci ustalenia ich wlaScicieli lub innych os6b, pod kt6rych opiek4 dotychczas pozostawaly.

inie

ma

4. Schronisko obligatoryjnie przeprowadza zabiegi sterylizacji i kastracji zwierzEt przyjgtych do
Schroniska, z wyjEtkiem zwierzqt u kt6rych istniej4 przeciwwskazania d,o wykonania tych zabieg6w, z uwagi
na stan zdrowia i/lub wiek.

5. Wynagrodzenie za odlowienie i utrzymanie zwierzgcia w schronisku uwzglgdnia koszty jego ewentualnej
sterylizacj i lub kastracji.
6. Obowi4zek zapewnienia zwierzgtom przebywajEcym w schronisku wla(ciwej opieki, w szczeg6lnoSci
odpowiedniego poZywienia i dostgpu do Swie2ej wody, ochrony przed warunkami atmosferycznymi i opieki
weterynaryjnej ci42y na schronisku.
7. Schronisko nta za zadanie dla odlowionych i umieszczonych w schronisku bezdomnyclr zwierzqt z terenu
Cminy Bransk prowadzii dzialania zmierzajqce do pozyskiwania nourych wlaScicieli i oddawania do adopcj i
osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnii im nalezlte warunki bytowania.
8. Schronisko powinno prowadzii ewidencjg bezdornnych zwierzqt odlowionych z terenu gminy Brarisk,
kt6ra unrozliwi identyfikacjg zwierzqt oraz ich dalszych losow.
9. Zasady wsp6lpracy pomigdzy
postanowienia Programu.

Gminq,

a

schroniskiem okreSla zawarta umowa.

uwzglgdniajqca

10. W razie stwierdzenia niezgodnoSci dzialafi schroniska z przepisami prawa, azwlaszcza z ustawE orany
gminy niezwlocznie zawiadamiaj4 wlaSciwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.

ll. Dla zachgcenia tnieszkanc6w do adopcji bezdornnych zwierzqt Grnina nroze wprowadzic rnechanizrn
finansowy, polegaj4cy na okresowym zmniejszeniu stawki lub zwolnieniu wlaScicieli psow zpodatku od ich
posiadania. Dodatkowo zwierzgta do adopcji zostanE wczeSniej poddane zabiegom odrobaczenia i szczepienia.
Na proSbg osoby dokonuj4cej adopcji Gmina mo2e zrefundowai koszty zabiegu sterylizacji lub kastracji
adoptowanego zwierzgcia, pochodzqcego z terenu Gminy Braisk.
ll.

Opieka nad wolno 2yjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie:

L Koty wolno zyj4ce zapobiegajE rozprzestrzenianiu siE gryzoni (myszy i szczur6w). Koty te nie sq
zwierzgtami bezdomnvmi. dlatego rrie nalezy ich wylapywai ani wywozii do schronisk, lecz stwarzai warunki
bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.
2.Urzqd w razie potrzeby bEdL r,ez- rra indywidualne zgloszenia rnieszkahc6w bgdzie przeprowadzal akcje
dokarmiania kot6w wolno zyjqcych. ZywnoSi przeznaczona dla tych zwierz4t szczeg6lnie w okresie zimowym
bgdzie pozostawiana w miejscach wystgpowania kolonii kot6w oraz w miejscach jak najmniej widocznych tj.
zazaroilami, pod Scianami, pod krzakami, z daleka od ludzi oraz ruchu.
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3' Gmina w ramach opieki nad bezdomnymi kotami zapewni r6wnie2 sterylizacjg lub kastracjg
zwierzEt,

a takze usypianie Slepych miot6w.

III.

Zasady poszukiwania nowych wlascicieri dra zwierzqt bezdomnych

l. Gmina moze prowadzii poszukiwania nowych wlaScicieli dla ps6w ikot6w poprzez:
a) prowadzenie akcji adopcji bezdomnych zwierz4t wylapywanych z terenu Gminy, za poSrednictwem

dzialaj4cych na terenie Gminy oraz pozajej terenern organizacji spolecznych. kt6rych statutowym
celem jest
ochrona zwierzqt,

b) prowadzenie akcji edukacyjnych zachgcajqcych do zaopiekowania sig bezdomnymi zwierzgtami.

IV. Usypianie Slepych miot6w:
l- USpieniu mog4 podlegac wyl4cznie zwierzgta, kt6re s4 jeszcze Slepie
dla nich wlaSciciela.

inie ma mozliwoSci

zapewnienia

2. USmiercanie zwierzEl mo2e odbywai sig wyl4cznie w spos6b humanitarny polegaj4cy na zadawaniu
tyrn nrinitnurn cierpienia tizycznego i psychicznego.

prz.y

3.Zabiegi uSpienia przeprowadza wyl4cznie lekarz weterynarii, zkt6rym Gmina zawarla umowg

Swiadczenie uslug w tynt zakresie.
4.

Gmina dokonuje zaplaty lekarzowi weterynarii

za

z warunkami okre(lonymi w umowie.

na

zabieg usypiania Slepych miot6w zgodnie

5. Gmina moze przekaza( zadania z zakresu usypiania Slepych miot6w schronisku, z kt6rym ma podpisane

porozumienie.

V. Zapewnienie opieki zwierzgtom gospodarskim z terenu Gminy Brafsk, odebranym dotychczasowym
wlaScicielom:

I Decyzja o odebraniu zwierzgcia wydarvana jest po lrzyskaniu zgloszenia od Policji, strazy gminnej,
lekarza weterynarii lub upowaznionego przedstawiciela organizacji spolecznej, kt6rej statutowym celem
dzialania j est ochrona zw ierzqt.

2. Zwierzg traktowane niehumanitarnie w spos6b okreSlony w przepisach ustawy o ochronie zwierzEt mo1e
czasowo odebrane wlaScicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji W6jta Gminy Brarisk, po
zasiggnigciLr opinii lekarza weterynarii w zakresie stanu zdrowia zwierzgcia.

byi

3. Odebrane zwierzq gospodarskie przekazane zostanie gospodarstwu rolnemu, z
nawiqzane porozumienie w zakresie opieki nad tyrni zwierzgtami.
4. Kosztami transpoftu, utrzymania
zwierzgcia.

kt6rym Gmina

ma

oraz koniecznego leczenia zwierzgcia obci4zony jest wlaSciciel

5. W6jt Gminy Brarisk wskaze gospodarstwo (nowego opiekuna zwierzEcia) na terenie Gminy Brat'rsk,
w kt6rym zostanie umieszczone odebrane dotychczasowemu wlaScicielowi zwierzg gospodarskie.
6. Nowy' opiekurr zwierzgcia. kt6remu zostanie powierzona opieka nad odebranym zwierzgciem jest
obowiqzany do zapewrrienia opieki i wla(ciu,vch warunkou, bytowania.
7. Nowenlu opiekunowi zostanE zwrticone l'aktyczne koszty utrzymania zwierzgcia. Szczeg6lowe zasady
zwrotu koszt6w utrzymania ztvierzgcia zostan4 okre5lone w umowie migdzy W6jtem Gminy grarisk. a nowym
opiekunem zwierzgcia.

VI. Calodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzefi drogowych z udzialem zwierzqt:
l. Gmina Brarisk ma zawartq umow? cywilnoprawn4 na dokonywanie uslug weterynaryjnych wobec
bezdom nych zwierzqt, wy m ienionych

2.

w

n in

iej

szym program ie.

Zadarriern lekarza weterynarii

rn.in. bqdzie zapewnienie

w przypadku zdarzen drogowych z udzialem zwierz4t.

Vll.

calodobowej

opieki

Plan sterylizacji lub kastracjizwierzqt w gminie.

l. Cmina umo2liwia pokrycie wcaloSci koszt6w sterylizacji lub kastracji zwierzqt wgminie, przy pelnym
poszanowaniu praw wlaScicieli zwierzqt.
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2. Na realizacjg w/w zadania w ramach Programu przeznaczono kwotg 3 000,00
wlasnych gminy,

zl

pochodz4c4 ze Srodk6w

3.Zadanie sterylizacji lub kastracji zwierz4t bgdzie zrealizowane poprzez zlecanie wykonania zabiegu
sterylizacji lub kastracji lekarzowi weterynarii na podstawie zawartel Llnrowy.
4. Pokrycie koszt6w zabiegu sterylizacji lub kastracji przysluguje osobom stale zamieszkuj4cym na terenie
gminy Brarisk.
5. WlaScicielonr wci4gu roku przysluguje sfinansowanie zabiegu kastracji lub sterylizacji maksymalnie
dw6ch sztuk zwierzqt domowych w odniesieniu do jednego wlaSciciela.
6. W celu uzyskania pokrycia koszt6w wykonania sterylizacji lub kastracji zwierzgcia, nalezy zlozyc
wniosek do W6jta Gminy Bransk. Ostateczny terrnin skladania wniosk6w Lrplywa z dniem 30 listopada 2019 r.
7. Wnioski bgdq realizowane
przeznaczonych na cel.

Finansowanie programu

wedlug kolejnoSc zgloszenia, do wyczerpania Srodk6w finansowych

:

Srodki tlnansowe na realizacjg zadan wynikaj4cych z Programu zabezpieczone sq w bud2ecie Gminy Brarisk
na rok 20 I 9 w wysokoSci I 0 000,00 zl. Ww. Srodki finans owe przeznaczone sq na nastgpujq ce zadania:

t. Odlawianie bezdomnych zwierzqt z terenu Grniny Brahsk orazzapewnienie im opieki.
2. Opieka nad wolno ?yjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie.
3. Zasady poszukiwania nowych wlaScicieli dla zwierz4t bezdonrnych.
4. Usypianie Slepych miot6w.
5. Zapewnienie

opieki zwierzgtom gospodarskim z terenu Gminy Brarisk odebranym dotychczasowym

wlaScicielom.
6. Calodobowa opieka weterynaryj na w przypadk ach zdarzen drogowych z. udzialem zwierzqt.
7. Plan sterylizacji i kastracji zwierzqt w grninie.

PRZEV1ODNICZACA

f

MDY

?b,niq{^q

Graigna Plonotoska
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