
UCHWAŁA NR XXXIV(245)2013

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2013 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ust. 1 - 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Brzesko w 2013r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

inż. Tadeusz Pasierb
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV(245)2013 

Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 14 marca 2013 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Brzesko w 2013 roku. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Brzesko w 2013 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 dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Targu, ul. Kokoszków 
101; 

2) kojcach, należy przez to rozumieć miejsce tymczasowego pobytu zwierząt na terenie bazy Brzeskich Zakładów 
Komunalnych przy ul. Przemysłowej w Brzesku, gdzie zwierzęta mają zapewnione właściwe warunki 
bytowania do czasu przewiezienia ich do Schroniska; 

3) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć 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; 

4) zasadach wyłapywania bezdomnych zwierząt, należy rozumieć zasady określone w Uchwale Nr VI/42/2003 
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 141, poz. 1877); 

5) lekarzu weterynarii, należy rozumieć lekarza weterynarii z którym Gmina posiada zawartą umowę na 
wykonywanie usług w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, obejmującą leczenie bezdomnych 
zwierząt – chorych lub rannych, potrąconych przez pojazd mechaniczny na terenie Gminy Brzesko; 

§ 3. 

Realizacja Programu należy do Burmistrza Brzeska, za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska oraz Referatu Rolnictwa i Leśnictwa, przy udziale: 

1) Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt; 

2) Lekarza weterynarii; 

3) Brzeskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. z którą Gmina posiada zawarta umowę na wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt; 

4) organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest między innymi opieka i ochroną zwierząt; 

5) społecznych opiekunów z terenu Gminy zajmujących się dokarmianiem bezdomnych kotów; 

6) dzierżawców obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Brzesko. 
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Rozdział 2.
Cel i zadania programu 

§ 4. 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko oraz zapewnienie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania i priorytetowe cele Programu: 

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

2) zapewnienie miejsca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt; 

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

4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami oraz ograniczania populacji zwierząt poprzez 
sterylizację i kastrację zwierząt; 

5) zmniejszenie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację wyłapanego bezdomnego zwierzęcia 
przekazanego do Schroniska; 

6) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym zimowe dokarmianie. 

Rozdział 3.
Realizacja założonych celów 

§ 5. 

Zapewnienie opieki nad zwierzętami realizowane będzie poprzez: 

1) wyłapanie bezdomnych zwierząt przez podmiot z którym Gmina posiada zawartą umowę, zgodnie z zasadami 
i warunkami wyłapywania bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnienie tymczasowej opieki wyłapanym zwierzętom, poprzez umieszczenie zwierząt w kojcach, do czasu 
odbioru zabłąkanego zwierzęcia przez właściciela lub przekazania zwierzęcia do Schroniska; 

3) zapewnienie miejsca w Schronisku zwierzętom bezdomnym wyłapanym 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) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych chorych i rannych (zdarzenia 
drogowe), a także odebranych w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt; 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych poprzez dotarcie do potencjalnych 
zainteresowanych z informacjami o bezdomnych zwierzętach oraz: umieszczanie zdjęć zwierząt na stronie 
internetowej Gminy, tablicach ogłoszeń znajdujących się na poszczególnych sołectwach i osiedlach oraz tablicy 
informacyjnej Urzędu; 

6) w zakresie dokarmiania bezdomnych kotów - współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz społecznymi 
opiekunami (zakup i wydawanie karmy): 

7) monitorowanie skupisk kotów wolno żyjących na terenie miasta Brzeska w celu zapewnienia im opieki oraz 
ustalenia liczebności; 

8) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym w celu zapewnienia opieki dla zwierząt gospodarskich, na 
podstawie zawartej przez Gminę z gospodarstwem umowy. 

§ 6. 

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych będzie realizowane poprzez: 

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

2) wykonywanie szczepień przeciw wściekliźnie oraz sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, 
przekazywanych osobom które podejmą się adopcji zwierzęcia – realizuje lekarz weterynarii zgodnie z umową 
zawartą z Gminą Brzesko; 
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3) współpracę z lekarzem weterynarii w zakresie edukacji mieszkańców w sprawie zmniejszenia populacji 
zwierząt (kastracja, sterylizacja, usypianie ślepych miotów); 

4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich populacji - 
usypianie ślepych miotów oraz utworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno 
żyjących (ogrody działkowe, piwnice bloków itp.); 

5) prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy Brzesko pod hasłem „Zwierzę nie jest rzeczą, 
a człowiek winien jest mu poszanowanie, ochronę i opiekę” przy współpracy ze szkołami, sołtysami oraz 
przewodniczącymi zarządów osiedli oraz radnymi; 

6) zachęcanie właścicieli zwierząt do sterylizacji i kastracji zwierząt, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych 
i informacyjnych. 

§ 7. 

1. Program realizowany będzie z funduszy Gminy Brzesko zapisanych w budżecie na 2013rok. 

2. Ponadto Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 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) sfinansowania zabiegu sterylizacji lub kastracji bezdomnego zwierzęcia przez lokalne lecznice dla zwierząt, dla 
osoby która zaopiekuje i zaadoptuje bezdomne zwierzę. 

3. Po zakończeniu roku, odpowiedzialny Referat przedstawi sprawozdanie z realizacji programu. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

inż. Tadeusz Pasierb
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