RADA GMINY
BRODY
Uchwala Nr
Rady Gminy w Brodach
z dnia 28 marca 2018r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,3,4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1857 tj. ze zm.) oraz art. Ha ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 tj. ze zm.)
uchwala się, co następuje:

1.
Przyjąć Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały'

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody

3.
Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa świętokrzyskiego

RADA GMINY
BRODY
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
w sprawie przyjęcia Prowarno Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2018
Rada Gminy na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 tj. ze zm.) określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca,
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Niniejszy program musi obejmować:
1.zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2.opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3.cdlawianie bezdomnych zwierząt;
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5.poszolciwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7.wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8.zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Realizacja niniejszego Programu pozwoli na stopniowe zmniejszanie populacji bezdomnych
psów i kotów oraz polepszanie warunków życia bezdomnych zwierząt oraz wolno żyjących kotów.
Wprowadzenie programu zapewni zwierzętom, które ucierpią w wyniku zdarzeń drogowych
niezwłoczną pomoc lekarza weterynarii, a zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn
utracą, swoje dotychczasowe schronienie — zagwarantuje zapewnienie miejsca
w gospodarstwie rolnym.
Projekt programu, wójt (burmistrz, prezydent miasta) najpóźniej do dnia 1 lutego
przekazuje do zaopiniowania:
właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze gminy;
dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Podmioty, o których mowa powyżej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu
programu, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za
akceptację przesłanego programu. W wyniku uzgodnień Koło Łowieckie Koło Łowieckie
Nr 1 „Jarząbek" (pismo z dnia 26.01.2018r) pozytywnie zaopiniowało w/w projekt. Natomiast
Koło Łowieckie Nr 2 „Hubert", Koło Łowieckie „PONOWA", Koło Łowieckie „Nemrod" i
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z Jędrzejowa w terminie 21 od dnia otrzymania
przedmiotowego projektu nie wydały opinii i tym samym uznaje się za akceptacje
przedmiotowego programu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach nie wniósł
uwag i zastrzeżeń do projektu „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierzat dla Gminy Brody na rok 2018" i tym samym uznaje się
za opinię pozyt
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GMINY BRODY NA ROK 2018

Zatwierdził:

Opracował:

Brody, styczeń 2018

Podstawą prawną sporządzenia niniejszego opracowania jest art. ha ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2017, poz. 1840 ze zm.) na
podstawie, którego Rada Gminy w drodze uchwały, określa corocznie do dnia 31
marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Projekt programu podlega zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza
weterynarii, organizacje społeczną, której statutowym celem jest ochrona zwierząt
działającą na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich
również działających na obszarze gminy.
Celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegnie
bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Brody.
1
Rada Gminy Brody określa następujące cele gminnego programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Brody.
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
oraz odpowiedzialnej opieki nad nimi.
2
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:
Zbieranie z terenu Gminy bezdomnych psów i umieszczaniu w „Schronisku dla
Zwierząt Rudnik" w miejscowości Rudnik ul. Ostrowiecka 51, 27 - 230 Brody,
wpisane pod numerem identyfikacyjnym 26113401 będącym pod nadzorem
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach.
Umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które
w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu,
itp.) utraciły właściciela.
Odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywać się zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z 26.08.1998r. w spawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), oraz
uchwałą Nr 11/11/2004 z dnia 23 marca 2004r. w spawie zasad i warunków
wyłapania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Brody, która została uzgodniona
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Starachowicach oraz Stowarzyszeniem
Ochrony Zwierząt „Reks" w Starachowicach.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Brody po zapewnieniu im
miejsca w schronisku oraz bezpańskich zwierząt stwarzających poważne
zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, a także zwierząt rannych, stwarzających
zagrożenie dla ruchu drogowego, szczeniąt i kociąt nie będących w stanie
2

samodzielnie przetrwać w środowisku realizowane jest na podstawie umowy przez
Pana Artura Spytkowskiego tel. 535 361 111, prowadzącego „Schronisko dla
zwierząt Rudnik".
5. Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko — weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt, przez Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy"
w Starachowicach przy ul. Żeromskiego 8, tel. 041 274 8157, 609 112 268.
6. Poszukiwanie przez Gminę oraz organizacje społeczne, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych
przebywających tymczasowo pod opieką Gminy, poprzez akcje adopcyjne
zakończone obowiązkowym podpisaniem dokumentów adopcyjnych, którego wzór
stanowi załącznik nr 1. Działania będą realizowane m.in. poprzez ogłoszenia
w lokalnej prasie i Internecie.
7. W celu zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim wyznacza się następujące
gospodarstwa rolne:
Lipie ul. Podłaziska 25
Młynek ul. Graniczna 39
8. Uruchomienie w Urzędzie Gminy lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina
powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach:
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek,
udzielania pomocy lekarsko — weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu
zgłoszeń o błąkających się zwierzętach itp.
9. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowane jest przez
wolontariuszy, którym Gmina zapewni stosowne środki w postaci karmy, zabiegów
weterynaryjnych (szczególnie sterylizacji) i innych środków technicznych.
10. Dokarmianie bezpańskich zwierząt będzie realizowane przez wolontariuszy,
którym Gmina zapewni stosowne środki w postaci karmy oraz zabiegów
weterynaryjnych (szczególnie sterylizacji).
3
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez:
Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami
i humanitarnego traktowania zwierząt.
Trwałe oznakowanie i zarejestrowanie zwierząt bezdomnych przebywających
tymczasowo pod opieką Gminy.
Organizacja akcji oraz pomoc w sterylizacji i kastracji, oraz trwałego oznakowania
i ewidencjonowania psów i kotów na terenie gminy Brody.
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Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych
pozostających pod tymczasowa opieką Gminy, przed przekazaniem ich do
schroniska lub nowym właścicielom.
Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie
ograniczania ich rozrodczości poprzez sterylizację i kastrację.
Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" właścicielom suk, które
w najbliższym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na
koszt właściciela.
Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów" wolno żyjących kocic oraz
zachęcanie opiekunów do ich sterylizacji.
4
Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
realizowana jest poprzez:
Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia
treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych
z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz
standardami opieki nad zwierzętami potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez
sterylizację i kastrację, trwałe oznakowanie i rejestrację.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji
mieszkańców Gminy w ramach działalności tego typu organizacji.
Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Brody na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich
bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi
i instytucjami.

5
W celu poszukiwania nowych domów dla bezpańskich psów z terenu gminy Brody
zostanie zorganizowana akcja adopcyjna pn. „Przygarnij Burka", które będzie trwała do
31.12.2018r.
Z akcji mogą skorzystać osoby fizyczne i prawne.
Przystąpienie do akcji „Przygarnij Burka" równoznaczne jest ze zgodą na adopcję
bezpańskiego psa spośród psów będących pod opieką Gminy Brody.
O przygarnięcie psa mogą ubiegać się wyłącznie osoby pełnoletnie, z zamiarem
przygarnięcia psa dla siebie.
Procedura przygotowania zwierzęcia do oddania pod opiekę poprzedzona jest
podpisaniem umowy adopcyjnej przez Przyjmującego psa. Po dopełnieniu tej
formalności i niezbędnych zabiegach medyczno - weterynaryjnych następuje
odbiór zwierzęcia. Pies powinien być odebrany w terminie 10 dni od dnia
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zgłoszenia takiej gotowości (podpisanie umowy). Jeżeli w tym czasie nie zostanie
on odebrany, inne osoby mają prawo do jego adopcji.
5. Przed przekazaniem psa, Gmina pokryje całość kosztów związanych z:
przeprowadzeniem zabiegu sterylizacji lub kastracji u zwierzęcia,
oznakowaniem psa poprzez wszczepienie mikrochipa w lecznicy
weterynaryjnej,
zaszczepieniem zwierzęcia oraz odrobaczeniem
kosztami transportu psa we wskazane miejsce (w przypadku gdy osoba
adoptująca nie ma takich możliwości).
§6
Źródła finansowania realizacji programu:
1. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki
finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem
bezdomności zwierząt. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizację niniejszego programu w 2018 roku wynosi 60.000,00 zł
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Załącznik nr 1
UMOWA ADOPCYJNA
Dotyczy: Przekazania psa na własność innej osoby.
Strony:
Gmina Brody bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa, zwana dalej Wydającym.
Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem na niżej opisanych
warunkach, zwana dalej Adoptującym.
Dane psa:
płeć:
imię:
rasa:
chip:
tatuaż:
rodowód:
wiek/data urodzenia maść:
kolor oczu:
daty szczepień:
Dane Wydaiacego:
Gmina Brody
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
telefon kontaktowy: 041-271-13-40
e-mail: srodowisko@brody.info.pl
Dane Adoptującego:
imię:
nazwisko:
nr dowodu tożsamości•
Nr PESEL:
adres kontaktowy:
telefon kontaktowy:
e-mail:
Dokumenty załączone:
Zobowiązuję się do otoczenia psa rzetelną opieką, najlepszą, jaką będę w stanie mu
zapewnić, oraz do odpowiedzialnego postępowania względem niego, w tym:
Jeśli pies ucieknie, zobowiązuję się powiadomić osobę wydającą psa, jak też
podjąć wszelkie możliwe kroki zmierzające do odnalezienia go.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuję z posiadania psa, odwiozę go do osoby
wydającej lub zapewnię opiekę nowego, troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna
i powiadomię o tym kroku osobę wydającą, która ma prawo do skontrolowania
nowych warunków i podpisania umowy adopcyjnej z nowym opiekunem.
Pod żadnym względem nie porzucę psa ani nie oddam go do schroniska.
Pies będzie miał obrożę/uprząż z moim nr telefonu lub adresem.
Pies będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczany, szczepiony,
a w razie choroby leczony z należytą troską.
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Pies nie będzie trzymany na łańcuchu. W przypadku psa mieszkającego na
zewnątrz (w kojcu) zobowiązuję się zapewnić mu właściwie ocieploną budę,
wybieg oraz stały dostęp do wody, a także posiłek dwa razy dziennie.
Wydający będzie mial możliwość sprawdzania warunków przetrzymywania psa,
sposobu jego żywienia, prawidł owej socjalizacji, stanu jego zdrowia, odpowiedniej
opieki weterynaryjnej, odpowiedniej ilości ruchu.
Uniemożliwię psu ucieczlci, polowania na inne zwierzęta, będę unikać sytuacji, w
których pies może pogryźć się z innym psem.
Zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy o ochronie zwierząt.
Pies nie zostanie sprzedany. Przygarniam go z potrzeby serca, a nie dla zysku.
Pies nie zostanie poddany eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym.
Pies nie jest przeznaczony do rozrodu - zostanie poddany zabiegowi sterylizacji
(suka) lub będzie dobrze pilnowany (pies; zalecana kastracja).
Jeśli zdarzy mi się sytuacja, że suka została pokryta przez psa, zobowiązuję się
pokryć koszty usunięcia ciąży u suki lub — w razie podjęcia takiej decyzji —
uśpienia szczeniąt.
Wyrażam zgodę na kontrole poadopcyjne.
W przypadku rażącego naruszenia któregoś z punktów niniejszej umowy, osoba
wydająca ma prawo do natychmiastowego odebrania psa adoptującemu.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi
odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tj. Dz.U.2017, poz. 1840 ze zm.).
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla wydającego
i adoptującego i wszelkie złamanie umowy lub kwestie, których nie rozstrzyga umowa
będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla wydającego.

Podpis adoptującego

Podpis wydającego
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