Projekt
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BRENNA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2019 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1840 z późn), po zaciągnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Cieszynie, organizacji społecznych działających na terenie Gminy Brenna, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Brenna,
Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Brenna w 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. CEL PROGRAMU

Celem Programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt. Zadanie to będzie realizowane poprzez:
1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki;
2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
3) Zwiększenie liczby adopcji zwierząt bezdomnych;
4) Edukację mieszkańców na temat humanitarnego traktowania zwierząt i obowiązków
spoczywających na właścicielach zwierząt;
5) Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt poprzez „zwierzęta
bezdomne" rozumie się „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". Program ma zastosowanie do
zwierząt bezdomnych w szczególności psów i kotów, kotów wolno żyjących oraz zwierząt
gospodarskich.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy obejmować będzie przede
wszystkim współdziałanie z wybranym schroniskiem, wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i ich transport do schroniska oraz poszukiwanie dla nich nowych właścicieli. W ramach
prowadzonych działań na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt przydatna będzie także
współpraca Gminy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt, oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
Program zapobiegania bezdomności zwierząt traktuje sprawy bezdomnych zwierząt
także w szerszym aspekcie, tzn. ma na celu oprócz zapewnienia bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku także zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt i ograniczenie
problemu

niekontrolowanego

ich

rozmnażania

oraz

szeroko

pojętą

edukację

mieszkańców. Program nie przewiduje znakowania zwierząt w gminie.
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2. PODSTAWA PRAWNA
Podstawa do działań Gminy:
1. Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz.
994 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz.
1840 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998, Nr 116 poz.
753).

3. ZAPEWNIENIE

MIEJSCA

W

SCHRONIKSU

DLA

ZWIERZĄT

BEZDOMNYCH
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Brenna obejmować będzie
współdziałanie z wybranym schroniskiem w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
bezdomnych.
Realizacja Programu w zakresie dotyczącym bezdomnych zwierząt polegać będzie przede
wszystkim na wyłapywaniu zwierząt bezdomnych to jest takich, które uciekły, zbłąkały się
lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod
których opieką zwierzęta dotychczas przebywały lub zagubionych przez właścicieli w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający
im cierpienia, i umieszczaniu ich w schronisku dla zwierząt.
Istotnym będzie także prowadzenie i rozwijanie adopcji.
Zadania realizowane przez Gminę, polegać będą w szczególności na:
1. zapewnieniu bezdomnym zwierzętom opieki i miejsca

w Schronisku dla

zwierząt z siedzibą w Cieszynie przy ul. Cichej 10, prowadzone przez Firmę
Handlową Beata Kowalczyk z siedzibą w Cieszynie przy ul. Cichej 10;
4

Id: FD761E7F-A349-4673-A178-28BF04212603. Projekt

Strona 4

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Brenna
_______________________________________________________________________________________________

2. przyjęcie zgłoszenia o konieczności interwencji przez pracowników Urzędu
Gminy pod tel. 33/8536222 wew. 233 lub sekretariat 33/8536222 oraz
niezwłoczne przekazanie zgłoszenia do Schroniska (poza godzinami pracy
urzędu zgłoszenia przyjmuje Komisariat Policji w Skoczowie);
3. współpracy

z

Powiatowym

Lekarzem

Weterynarii

i

organizacjami

społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
4. promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do
zwierząt;
5. współpracy ze schroniskiem i Policją (przyjmującą również interwencje).

Zadania realizowane przez wymienione Schronisko polegać będą w szczególności na
przyjmowaniu i utrzymywaniu zwierząt bezdomnych dostarczonych w wyniku działań
interwencyjnych oraz wypadków drogowych z terenu Gminy Brenna, prowadzeniu
obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku, przeprowadzaniu szczepień
ochronnych, poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt (prowadzenie i rozwijanie
adopcji),

zapewnienie

przyjętym

zwierzętom

właściwych

warunków

sanitarnych,

regularnego karmienia oraz opieki weterynaryjnej, ewentualnego leczenia (w tym leczenia
zwierząt rannych i powypadkowych) oraz oznakowania zwierząt przebywających
w schronisku.
Informacje o bezdomnych zwierzętach i konieczności interwencji przyjmuje Urząd Gminy
Brenna oraz Komisariat Policji w Skoczowie.
4. OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

Koty wolno żyjące (koty nieudomowione, żyjące na wolności, w otoczeniu człowieka
w stanie dzikim), najczęściej stanowią element ekosystemu miejskiego, gdzie ich
obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Kotów tych nie
należy wywozić, lecz stwarzać im warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego
schronienia. Pomimo tego, iż na terenie Gminy Brenna nie obserwuje się występowania
5
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dużej ilości kotów dzikich, Program niniejszy uwzględnia także ich potrzeby.
Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty, pozostawiając je jednocześnie na wolności
w naturalnym środowisku. Opieka polegać będzie przede wszystkim na zakupie karmy
i dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania. Dokarmianie wolno żyjących dzikich
kotów

będzie

prowadzone

przez

urząd

przy

udziale

wolontariuszy

organizacji

pozarządowych, bądź poprzez wsparcie osób społecznie opiekujących się dzikimi kotami,
przy czym tylko w przypadkach koniecznych i w okresach niekorzystnych warunków
atmosferycznych. W celu zmniejszenia populacji kotów wolnożyjących przewiduje się w
miarę możliwości sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących . Kotom wolno żyjącym w
razie konieczności zostanie zapewniona także niezbędna pomoc weterynaryjna. Koty po
sterylizacji/kastracji

wykonanej

przez

lekarza

weterynarii

współpracującego

ze

Schroniskiem dla zwierząt w Cieszynie będą wypuszczane w miejsca, w których do tej
pory przebywały. Odławianie dzikich kotów będzie realizowane przez Schronisko dla
zwierząt w Cieszynie przy ulicy Cichej 10.

5. ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Wyłapywaniem zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Brenna i ich transportem do
Schroniska dla zwierząt w Cieszynie przy ulicy Cichej 10 zajmować się będzie Firma
Handlowa Beata Kowalczyk z siedzibą w Cieszynie przy ul. Cichej 10 (prowadząca
Schronisko dla zwierząt), po wcześniejszym zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy
w Brennej lub Policji. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i obejmuje
teren całej Gminy Brenna. Odbywać się będzie w sposób nie stwarzający zagrożenia dla
ich zdrowia i życia oraz nie zadający im cierpienia, uwzględniając ich potrzeby
i zapewniając im pełną opiekę w czasie transportu. Zwierzęta będą przewożone środkami
transportu przystosowanymi do humanitarnego i bezpiecznego przewozu zwierząt.
6. ZMNIEJSZENIE POPULACJI ZWIERZĄT BEZDOMNYCH
Gmina Brenna realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację

bezdomnych zwierząt
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w Schronisku dla zwierząt z siedzibą w Cieszynie przy ul. Cichej 10.
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych dokonywać się będzie także poprzez
usypianie ślepych miotów. Istotnym będzie również prowadzenie działań edukacyjnych
propagujących ograniczanie i kontrolę rozrodczości zwierząt domowych (edukacja dot.
zasadności wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, jako najskuteczniejszych metod
ograniczania bezdomności zwierząt).
Dodatkowo Schronisko poszukuje właścicieli dla bezdomnych, wyłapanych zwierząt,
co także wpływa na zmniejszenie ich populacji. Gmina natomiast będzie publikować
informacje o bezdomnych zwierzętach na stronie internetowej.
Gmina może także prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych
poprzez

prowadzenie

akcji

edukacyjnych

zachęcających

do

zaopiekowania

się

bezdomnym zwierzęciem.

7. POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Prowadzenie i rozwijanie adopcji realizowane będzie poprzez współdziałanie ze
Schroniskiem dla zwierząt w Cieszynie, które we własnym zakresie podejmuje działania
zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli dla zwierząt i oddania ich do adopcji.
Działania prowadzone będą także poprzez informowanie o możliwości adopcji zwierząt
bezdomnych na stronie internetowej urzędu lub w prasie lokalnej.

8. USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
W zakresie niezbędnym, usypianie ślepych miotów (bezdomnych) realizowane będzie
przez lekarza weterynarii w Schronisku dla zwierząt w Cieszynie przy ul. Cichej 10 na
wniosek Urzędu Gminy Brenna lub Policji.
Usypianie ślepych miotów (zwierząt nie widzących, do kilku dni życia po urodzeniu)
wykonywane będzie przez lekarza weterynarii i może nastąpić w sytuacji gdy są to
zwierzęta ślepe, a prawdopodobieństwo znalezienia dla nich właściciela jest niewielkie
bądź żadne.
7
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9. ZAPEWNIENIE MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich konieczne jest wskazanie
gospodarstwa rolnego, które mogłoby przyjąć zwierzęta gospodarskie w sytuacjach
wyjątkowych, np. w przypadku zwierząt bezdomnych lub zabłąkanych (do czasu
odnalezienia właściciela).
Mając na uwadze powyższe, dla zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, Wójt
Gminny Brenna wyznaczył gospodarstwo rolne położone w Brennej przy ul. Malinka 5,
z którym posiada stosowne porozumienie.
Odławianie bezdomnych zwierząt gospodarskich wykonywane będzie przez pracowników
Schroniska dla zwierząt w Cieszynie, w razie konieczności we współpracy z Policją. W
przypadku braku możliwości odłowienia zwierzęcia przez pracowników Schroniska, Gmina
może dodatkowo zlecić usługę wyłapywania bądź powierzyć odłowienie organizacjom
pozarządowym, które posiadają pracowników przeszkolonych w zakresie odławiania
zwierząt, a także odpowiedni sprzęt.

10. OPIEKA WETERYNARYJNA
Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom realizowane jest poprzez zawarcie
stosownych umów z Schroniskiem dla zwierząt w Cieszynie przy ulicy Cichej 10 – które
współpracuje z Panią lek. wet. Aleksandrą Leżańską, Gabinet Weterynaryjny ul.
Chrobrego 25, 43-400 Cieszyn. Schronisko zapewnia właściwą opiekę weterynaryjną, w
tym leczenie zwierząt powypadkowych.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, realizuje z ramienia Gminy Schronisko dla zwierząt w Cieszynie,
które współpracuje z lecznicą weterynaryjną i lekarzem weterynarii (lecznica zapewnia
całodobową opiekę weterynaryjną), także w celu niezwłocznego udzielenia pomocy
zwierzętom rannym w wyniku wypadków drogowych;
8
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Istotna także jest współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
11. EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT
Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt stanowi kluczowy element Programu.
Kampania będzie skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych. W ramach realizacji tego
zadania przewiduje się współpracę z zainteresowanymi organizacjami społecznymi,
których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także placówkami oświatowymi.
Edukacja będzie miała na celu uświadomienie potencjalnym właścicielom zwierząt
wszystkich aspektów związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także
promowaniem prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Działania

edukacyjne

prowadzone

będą

głównie

poprzez

opracowywanie

i rozpowszechnianie apeli i materiałów informacyjnych na stronie internetowej urzędu,
tablicy ogłoszeń i w lokalnej gazetce.
W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację
następujących zadań:
1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
2) przekazywanie informacji na temat humanitarnego traktowania zwierząt oraz
zagadnień związanych z ich bezdomnością;
3) uświadamianie

potencjalnym

właścicielom

zwierząt

praw

i

obowiązków

wynikających z faktu posiadania zwierzęcia;
4) promowanie

świadomego

nabywania

zwierzęcia,

poprzedzonego

analizą

możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki;
5) propagowanie

przez

Gminę

zabiegów

sterylizacji

i

kastracji

zwierząt

zapobiegających nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji zwierząt
poprzez ulotki, artykuły w gazetach oraz stronę internetową urzędu.
12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są
w budżecie Gminy Brenna. Zadania wynikające z realizacji Programu przeciwdziałania
9
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bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy mogą być finansowane także z innych
źródeł np. ze środków uzyskanych z darowizn, zbiórek społecznych.
Dla realizacji działań zmierzających do ograniczenia bezdomności zwierząt domowych
Gmina może także udzielać organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy,
których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy
w różnych formach, w tym wsparcia finansowego.
Środki na realizację Programu w roku 2019 ustala się w kwocie: nie mniej
niż 23.000,00 zł brutto, w tym planuje się:
- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 16.000 zł
- na opiekę nad wolno żyjącymi kotami – 6.000 zł
- na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – 500 zł
- na usypianie ślepych miotów – 500 zł.
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez świadczenie usług i dostaw, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Urzędu Gminy
Brenna.
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