
 

 

UCHWAŁA NR VI/51/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU 

z dnia 27 marca 2019 roku 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506), art. 11 i art. 11a ust 1 -5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2019 poz.122) 

Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Brzesko w 2019 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku 

mgr Maria Kądziołka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 2745



Załącznik  

do uchwały Nr VI/51/2019 

Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

PROGRAM 

OPIEKI  NAD  ZWIERZĘTAMI  BEZDOMNYMI 

ORAZ  ZAPOBIEGANIA  BEZDOMNOŚCI  ZWIERZĄT 

NA  TERENIE  GMINY  BRZESKO  NA  ROK  2019. 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę”  – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 122). 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Brzesko w 2019 roku”, zwany dalej Programem, określa sposoby zapobiegania bezdomności zwierząt 

w Gminie Brzesko. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o : 

1) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko prowadzone przez Fundację Straż Obrony Praw Zwierząt 

32-020 Wieliczka ul. B. Chrobrego 3 lub inne, z którym Gmina zawrze umowę; 

2) zwierzętach bezdomnych, rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały 

się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 

pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

3) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) - rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach 

niezależnych od człowieka; 

4) zasadach wyłapywania bezdomnych zwierząt, należy rozumieć zasady określone w Uchwale 

Nr XIX/142/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Brzesko; 

5) gospodarstwie rolnym, należy rozumieć gospodarstwo Janusza Dudy zam. Maszkienice 163 32-828 

Biadoliny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Janusz Duda GRABOWNIA - RANCH” 

Maszkienice 163, 32-828 Biadoliny.  

§ 3. Realizacja Programu należy do Burmistrza Brzeska, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, 

przy udziale: 

1) schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

2) lekarzy weterynarii; 

3) organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i in., których statutowym celem jest między innymi 

opieka i ochrona zwierząt; 

4) społecznych opiekunów z terenu Gminy zajmujących się bezdomnymi kotami (dokarmianie, opieka po 

zabiegu itp.); 

5) dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Brzesko; 

6) gospodarstwa rolne. 
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Rozdział 2. 

Cel i zadania programu 

 

§ 4. 1. Celem programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko; 

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; 

3) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

2. Program obejmuje realizację następujących zadań: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Brzesko poprzez odławianie zwierząt bezdomnych; 

2) zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt, wychwytanym bezdomnym zwierzętom 

poprzez zawarcie umowy ze Schroniskiem; 

3) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację odłowionego bezdomnego 

zwierzęcia przekazanego do Schroniska; 

4) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację przy pomocy opiekunów 

społecznych wskazujących potrzebę przeprowadzenia ww. zabiegów; 

5) poszukiwanie właścicieli dla wychwytanych zwierząt bezdomnych; 

6) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami oraz ograniczanie populacji zwierząt 

poprzez sterylizację i kastrację zwierząt; 

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizowanej przez Schronisko, z którym Gmina ma podpisaną umowę; 

8) sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami, w szczególności przez dokarmianie w okresie zimowym przy 

pomocy opiekunów społecznych wskazujących potrzebę ww. pomocy; 

9) sterylizację lub kastrację zwierząt w Gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub 

innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają w przypadkach szczególnych potwierdzonych analizą 

środowiskową; 

10) usypianie ślepych miotów; 

11) wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

§ 5. Zapewnienie opieki nad zwierzętami realizowane będzie poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt przez podmiot, z którym Gmina posiada zawartą umowę, zgodnie 

z zasadami i warunkami wyłapywania bezdomnych zwierząt - 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 pozostawało; 

2) przekazanie odłowionych zwierząt do Schroniska - odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport, 

prowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

3) zapewnienie miejsca i opieki w Schronisku zwierzętom bezdomnym odłowionym z terenu Gminy oraz 

zapewnienie opieki zwierzętom odebranym na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie 

o ochronie zwierząt oraz monitorowanie stanu zwierząt przekazanych do Schroniska przez Gminę; 

4) poddanie  kwarantannie nowoprzybyłych zwierząt  do schroniska, przez okres co najmniej 14 dni; 

5) trwałe znakowane, w przypadku nieodnalezienia właściciela  zwierzęcia, poprzez podskórne wszczepienie 

elektronicznych identyfikatorów oraz wprowadzane do bazy danych, na potrzeby późniejszej identyfikacji 

oraz postępowania adopcyjnego zwierząt bezdomnych trafiających do Schroniska; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych chorych i rannych (zdarzenia 

drogowe), a także odebranych w wyniku nieprzestrzegania  przepisów ustawy o ochronie zwierząt; 
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7) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych poprzez dotarcie do potencjalnych 

zainteresowanych z informacjami o bezdomnych zwierzętach oraz umieszczanie zdjęć i informacji nt. 

zwierząt na stronie internetowej Gminy, jak również portalach społecznościowych oraz poprzez współpracę 

z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i in. oraz opiekunami społecznymi; 

8) współpracę z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i in. oraz społecznymi 

opiekunami (zakup i wydawanie karmy) w zakresie dokarmiania bezdomnych kotów w okresie zimowym- 

9) zapewnienie opieki rannym i chorym kotom bezdomnym; 

10) usypianie ślepych miotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - zabiegi usypiania ślepych miotów 

wykonuje lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem lub bezpośrednio z Gminą; 

11) monitorowanie skupisk kotów bezdomnych na terenie miasta Brzeska w celu zapewnienia im opieki 

poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i in. oraz opiekunami 

społecznymi; 

12) umieszczenie zwierząt gospodarskich i innych odebranych na podstawie decyzji, o której mowa 

w art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub w wyniku innych zdarzeń losowych 

w gospodarstwie rolnym, z właścicielem którego Gmina ma zawartą stosowną umowę pisemną lub ustną. 

 

Rozdział 3. 

Realizacja założonych celów 

 

§ 6. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych będzie realizowane poprzez: 

1) wykonywanie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przekazanych do Schroniska – realizuje lekarz 

weterynarii współpracujący ze Schroniskiem; 

2) możliwość sterylizacji lub kastracji zwierząt w Gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt 

lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają w przypadkach szczególnych potwierdzonych 

analizą środowiskową – realizuje lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem lub lekarz weterynarii 

współpracujący bezpośrednio z Gminą; 

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i in.; 

4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów bezdomnych w zakresie ograniczania ich populacji - 

usypianie ślepych miotów, ewentualna kastracja lub sterylizacja oraz utworzenie i prowadzenie rejestru 

społecznych opiekunów kotów bezdomnych (ogrody działkowe, okolice bloków itp.)  – zabiegi realizuje 

lekarz weterynarii współpracujący ze Schroniskiem lub lekarz weterynarii zgodnie z umową zawartą 

z Gminą Brzesko. 

§ 7. 1. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Brzesko zapisanych w budżecie na 2019 rok. 

2. Źródło finansowania realizacji Programu: 

1) Gmina Brzesko pokrywa całkowity koszt realizacji Programu 

2) Na realizację postanowień Programu zabezpieczono środki finansowe w budżecie Gminy Brzesko 

w wysokości 120 000 zł brutto, za zadania określone w umowie cywilno-prawnej na miesięczne, ryczałtowe 

wynagrodzenie: 

a. w wysokości 2000 złotych netto/2460,00 złotych brutto w tym podatek VAT (wg obowiązujących 

przepisów) polegające na: 

- utrzymaniu zwierząt (psów, kotów) w Schronisku (w tym min. wyżywienie) 

- całodobowej gotowości do wykonania przedmiotu zamówienia 

b. w wysokości 5438,27 złotych netto/5873,33 złotych w tym podatek VAT (wg obowiązujących 

przepisów) polegające na:  

- zapewnieniu zwierzętom przebywającym w Schronisku opieki lekarsko-weterynaryjnej 

- odławianiu, transporcie i dostarczaniu zwierząt (psów, kotów lub zwierząt gospodarskich) do Schroniska 

lub gospodarstwa rolnego 
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- wyłapywaniu bezdomnych kotów, transport do miejsca wykonania zabiegu sterylizacji albo kastracji oraz 

ponowne odwiezienie w miejsce ich wyłapania 

- sterylizacji/kastracji (psów, kotów) dostarczonych do Schroniska 

- zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

- usypianiu ślepych miotów 

- eutanazji zwierząt nierokujących nadziei na wyleczenie i utylizacja ich zwłok 

- sterylizacji albo kastracji bezdomnych kotów 

- objęciu bezdomnych kotów całodobową opieką weterynaryjną 

- oznaczeniu numerem identyfikacyjnym bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku dla zwierząt 

poprzez czipowanie 

c. w wysokości 1543,20 złotych netto/1666,66 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt 

sześć złotych 66/100) w tym podatek VAT (wg obowiązujących przepisów) polegające na: 

-  interwencyjnym zbieraniu padłych zwierząt z terenu gminy Brzesko 

-  zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt wolno żyjących (dzikich) 

-  gotowości, transporcie, zbieraniu oraz utylizacji padłych zwierząt. 

3. Ponadto Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego podejmował będzie działania zmierzające do: 

1) pozyskania sponsorów i darczyńców, którzy przekażą karmę dla zwierząt; 

2) dokonywania adopcji „na odległość” – psy znajdujące się w Schronisku; 

3) współpracy z organizacjami pozarządowymi. Fundacjami, stowarzyszeniami i in.; 

4. Po zakończeniu roku, odpowiedzialna osoba przedstawi sprawozdanie z realizacji programu. 

  

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku 

mgr Maria Kądziołka 
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