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UCHWAŁA Nr XXIV/155/2013
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.
Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Brochów w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący:
mgr inż. Piotr Szymański
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/155/2013
Rady Gminy Brochów
z dnia 22 marca 2013r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Brochów, zwany dalej ,,Programem”
I. Celem Programu jest:
1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
W celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
przewiduje się realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
Odbywało się będzie poprzez podpisanie umowy z Fundacją ,,Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Józefowie”, na podstawie której schronisko dla bezdomnych zwierząt będzie przyjmowało do
schroniska i zapewniało opiekę bezdomnym zwierzętom przekazanym przez Gminę Brochów. Zwierzęta przyjmowane do schroniska będą trwale oznakowane za pomocą elektronicznego mikroprocesora (,,czipowane'').
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
Opieka nad wolno żyjącymi kotami polegała będzie na:
- ustaleniu czy na terenie Gminy Brochów występują koty wolno żyjące,
- ustaleniu miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące;
- tworzeniu i prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
- podejmowaniu interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy Brochów;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
Odławianie, badanie i odwiezienie do schroniska, bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brochów
przeprowadzane będzie przez firmę prowadzącą działalność weterynaryjną ,,BLIZZARD, Bartosz
Gadziomski”, z którą Gmina Brochów zawrze umowę na świadczenie wyżej wymienionych usług. Na
jej podstawie zapewniona będzie również opieka weterynaryjna do czasu przekazania zwierząt do
schroniska.
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
Realizacja przedmiotowego zadania zostanie powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko dla
zwierząt.
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
Gmina będzie prowadziła rejestr bezdomnych psów i kotów, będzie również poszukiwać dla nich
nowych właścicieli poprzez umieszczenie informacji o zwierzętach oczekujących na adopcję na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów.
6) usypianie ślepych miotów;
Uśpieniu będą mogły podlegać wyłącznie zwierzęta, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli. Usypianie prowadzone będzie z zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) oraz przepisami odrębnymi.
Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie przez ,,Usługi Weterynaryjne, 05 – 088 Brochów,
Brochów 75”.
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7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
Przy wyborze gospodarstwa rolnego wskazywanego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, będzie brany pod uwagę gatunek zwierzęcia gospodarskiego przekazywanego pod opiekę.
Zwierzęta przekazywane będą w pierwszej kolejności do gospodarstw z terenu Gminy Brochów spełniających minimalne warunki utrzymania poszczególnych zwierząt gospodarskich, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań
i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010r. Nr 56, poz. 344).
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
Opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych mających miejsce na terenie
Gminy Brochów zostanie powierzona ,,Usługom Weterynaryjnym, 05 – 088 Brochów, Brochów75”.
II. Finansowanie Programu.
1. Koszty realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów ponosi gmina.
2. Finansowanie przez Gminę Brochów zadań realizowanych w ramach Programu, limitowane będzie wielkością środków przyznanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Brochów.
3. Na realizację przedmiotowego zadania w 2013 roku, przeznacza się kwotę, w wysokości 20 000zł.
4. Środki te będą wydatkowane po przedłożeniu prawidłowo sporządzonej faktury lub rachunku, w przypadku przekazywania zwierząt do schroniska również dokumentu potwierdzającego przyjęcie zwierząt
do schroniska.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002,
z późn. zm.), Wójt Gminy Brochów przygotował program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Przewodniczący:
mgr inż. Piotr Szymański

