UCHWAŁA NR XXXII/332/2018
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017,
poz. 1875) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2017 r. poz.1840)
RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Brzeźnica na 2018 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/332/2018
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 28 lutego 2018 r.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA NA 2018 ROK.
Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia bezdomnym zwierzętom
schronienia i opieki.
§ 1. 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych przebywających
w granicach administracyjnych Gminy Brzeźnica, w tym w szczególności do bezdomnych psów i wolno
żyjących kotów oraz zwierząt gospodarskich z zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 856 z późn. zm).
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Brzeźnica,
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Brzeźnica,
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brzeźnica,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.
5) 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,
6) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka
w charakterze jego towarzysza,
7) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty nie udomowione żyjące na wolności w warunkach
niezależnych od człowieka,
8) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica w 2017 roku.
§ 2. Program będzie realizowany, poprzez ustalone w ustawie i wyszczególnione niżej zadania
obligatoryjne.
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeźnica.
1) Gmina podjęła działania, zapewniając bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt, poprzez
zawarcie z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko stosownej umowy z Gabinetem Weterynaryjnym
ANIMAL –VET ZASOLE, 32-600 OŚWIĘCIM ul. Garbarska 10, w imieniu którego działa Pan Jarosław
Kołodziejczyk. Umowa zawarta z w/w podmiotem, prowadzącym schronisko, określa skutki nienależytego
wykonania wynikających z niej zobowiązań, dotyczących działalności schroniska.
2) Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy, co do których
istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będzie telefonicznie lub ustnie pracownik Urzędu
Gminy Brzeźnica, pokój nr. 36 lub Posterunek Policji w Brzeźnicy.
3) W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, Urząd Gminy
Brzeźnica podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla
zwierząt.
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
1) Gmina realizowała będzie we współdziałaniu z: sołtysami i radami sołeckimi, szkołami, organizacjami
i instytucjami zajmującymi się problematyką pomocy zwierzętom – opiekę nad wolno żyjącymi kotami
poprzez: finansowanie bądź dofinansowywanie zakupu karmy, finansowanie opieki weterynaryjnej, w tym
obligatoryjnego wykonania zabiegów sterylizacji lub kastracji i kompleksowym szczepieniom w ramach
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zawartej umowy. W umowie tej zobowiązano przedsiębiorcę m.in. do obowiązkowej sterylizacji lub
kastracji przyjętych zwierząt do schroniska oraz kompleksowe ich szczepienie. Ponadto w § 2 pkt. 4 i 5
umowy zawarto zapis o odbiorze i opiece wolno żyjących kotów za cenę podaną w ofercie.
2) Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych
w pkt. 3 ppkt.3 niniejszego Programu.
3) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy o ile takie przypadki na terenie gminy Brzeźnica jako gminy wiejskiej będą
występowały, Urząd Gminy Brzeźnica na podstawie spisanej umowy zleci zakup karmy sołtysowi
danego sołectwa w celu ich dokarmiania zwłaszcza w okresie zimowym.
b) finansowania leczenia zwierząt w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym ANIMALVET ZASOLE.
c) w celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina Brzeźnica może finansować zabiegi sterylizacji
i kastracji zwierząt należących do mieszkańców gminy przez przedsiębiorcę z którym Gmina Brzeźnica
posiada podpisaną umowę na podstawie pisemnych zgłoszeń wniesionych do Urzędu Gminy Brzeźnica.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt.
1) Na terenie Gminy Brzeźnica odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały w zależności od
zaistniałej potrzeby z urzędu oraz na zgłoszenie interwencyjne w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń
dotyczących pozostawienia bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie
życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
2) Gmina realizowała
będzie odławianie zwierząt bezdomnych – szczególnie bezdomnych psów
stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt , w ramach zabezpieczonych na realizację
programu środków finansowych w budżecie gminy. W dniu 04.03.2015r Rada Gminy Brzeźnica
wypełniając dyspozycje określone w art.7 ust 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
podjęła uchwałę NR IV/28/2015w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. W § 1 pkt.1 tej uchwały określono, że do
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
przedsiębiorca powinien spełniać wymogi tej uchwały. Na podstawie podjętej uchwały decyzją Wójta
Gminy Brzeźnica znak: I.R.6140.8.2015.MZ
z dnia 21.07.2015 r udzielono Panu Jarosławowi
Kołodziejczyk, Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE, 32-600 Oświęcim ul. Garbarska
10 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami m.in.
czynności związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzeźnica w sposób
humanitarny i zapewnieniem specjalistycznych urządzeń i środków przeznaczonych do chwytania oraz
transportowania bezdomnych zwierząt do schroniska.
3) W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego na 2016 roku na okres dwóch lat, tj. 2017 i 2018 roku
przez Urząd Gminy Brzeźnica, odławianie bezdomnych zwierząt zostało powierzono przedsiębiorcy
Panu Jarosławowi Kołodziejczyk, Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE, 32-600 Oświęcim ul.
Garbarska 10.
4) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt Gmina Brzeźnica realizuje poprzez zawartą umowę z Gabinetem Weterynaryjnym ANIMAL-VET
ZASOLE- 32-600 Oświęcim ul. Garbarska 10, w imieniu której działa Pan Jarosław Kołodziejczyk- Właściciel
Firmy.
5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
1) Zadanie poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez lokowanie bezdomnych zwierząt
u osób chętnych do ich przyjęcia celem dalszego utrzymania, przejętych z obszaru Gminy Brzeźnica,
powierzone zostało przedsiębiorcy prowadzącemu to schronisko zgodnie z zapisem umowy zawartej
pomiędzy Gmina Brzeźnica a Gabinetem Weterynaryjnym ANIMAL-VET ZASOLE- 32-600 Oświęcim ul.
Garbarska 10, w imieniu której działa Pan Jarosław Kołodziejczyk- Właściciel Firmy, Nr ZI.272.361.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r, zamieszczonym w § 1 pkt.10.
2) W stosunku do zwierząt zagrożonych bezdomnością, z uwagi na niemożliwość sprawowania nad nimi
opieki przez dotychczasowych opiekunów, Gmina Brzeźnica pomoże w poszukiwaniu nowych właścicieli
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poprzez publikację stosownych ogłoszeń w budynku i stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica, o ile
takie przypadki wystąpią.
3) W razie potrzeby – gmina będzie podejmowała współdziałanie w celu rozwiązywania tej problematyki,
z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką pomocy zwierzętom poprzez prowadzenie
akcji adopcyjnych i promocyjnych.
6. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku.
1) Bezdomne zwierzęta wyłapane przez Przedsiębiorcę z którym Urząd Gminy Brzeźnica zawarł umowę,
dowiezione do schroniska i przejęte przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko dla zwierząt pod
adresem: 32-660 Chełmek, ul. Jaworznicka 67, muszą być w schronisku obligatoryjnie sterylizowane bądź
kastrowane i kompleksowo zaszczepione przez lekarza weterynarii. Obowiązek ten został zamieszczony
w § 1 pkt.9. w umowie pomiędzy Gminą Brzeźnica i przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt.
Pan Jarosław Kołodziejczyk prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt pod adresem 32-660
Chełmek ul. Jaworznicka 67 w podpisanej umowie został obligatoryjnie zobowiązany do przeprowadzenia
15 dniowej kwarantanny przed zabiegiem sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych. Według
posiadanej ustnej informacji zapis ten został zamieszczony w Regulaminie Schroniska pod wskazanym
adresem, który został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu
i podlega jego kontroli.
2) W stosunku do zwierząt zagrożonych bezdomnością z uwagi na niemożliwość sprawowania nad nimi
opieki przez dotychczasowych opiekunów, Gmina Brzeźnica pomoże w poszukiwaniu nowych właścicieli
poprzez publikację stosownych ogłoszeń w budynku i stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica, o ile
takie przypadki wystąpią.
3) W razie potrzeby Gmina będzie podejmowała współdziałanie w celu rozwiązywania tej problematyki,
z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką pomocy zwierzętom poprzez prowadzenie
akcji adopcyjnych i promocyjnych.
7. Usypianie ślepych miotów.
1) Gmina Brzeźnica powierzyła zadanie usypiania ślepych miotów zwierząt: psów lub kotów bezdomnych,
przedsiębiorcy ANIMAL-VET ZASOLE -w ramach zawartej umowy z Gminą Brzeźnica poprzez
dokonywanie przez lekarza weterynarii usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy
Brzeźnica.
2) Urząd Gminy poprzez propagowanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przyczyni się do
zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych.
8. Edukację mieszkańców Gminy Brzeźnica w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
1) Działania edukacyjno-informacyjne w ramach Programu Wójt Gminy Brzeźnica realizuje przy współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Brzeźnica w szczególności szkołami jak również Sołtysami wsi.
W roku 2017 Urząd Gminy Brzeźnica planuje zorganizować prelekcje z zakresu ochrony zwierząt terenu
Gminy Brzeźnica w szkołach przez Lekarza Weterynarii Pana Jarosława Kołodziejczyka z którym Gmina
Brzeźnica posiada podpisaną umowę z zakresu ochrony zwierząt.
2) Ponadto Urząd Gminy Brzeźnica będzie zachęcał nauczycieli z podległych placówek oświatowych z terenu
Gminy Brzeźnica włączenia do treści programów w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych
z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opiekę.
9. Wskazanie
gospodarstwa
rolnego
w celu
zapewnienia
miejsca
dla
zwierząt
gospodarskich Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich nastąpi w gospodarstwie rolnym w którym
rolnik z terenu Gminy Brzeźnica wyraził zgodę na zapewnienie zwierzętom gospodarskim właściwej opieki
o ile takie zdarzenia wystąpią. Wskazane gospodarstwo rolno-hodowlane, to gospodarstwo Pana Andrzeja
Długopolskiego w Tłuczani.
§ 3. Wskazanie wysokości środków na realizację programu oraz sposób wydatkowania tych środków.
1) Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań wynikających z Programu jest zabezpieczona
w budżecie Gminy Brzeźnica na rok 2017 i 2018 w dziale 90095 w wysokości 110.000,00 zł. (słownie: sto
dziesięć tysięcy złotych).
2) W wyniku zapytania cenowego szacunkowa wartość zamówienia na wykonanie prac związanych ze
świadczeniem usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia bezdomnym zwierzętom przekazanym
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z terenu Gminy Brzeźnica na lata 2017 i 2018 została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę
98.200,00 zł.
3) Wydatkowanie środków na realizację programu będą realizowane w sposób
rozważny i racjonalny,
z uwzględnieniem realizacji poszczególnych zadań programu i przedstawienie Zamawiającemu, co miesiąc
wraz z fakturą VAT informacji na temat zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Brzeźnica, zgodnie z zawartą
umową, który przedstawia się następująco:
a) przyjmowanie i zapewnienie opieki bezdomnym, wałęsającym się psom, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której trwale dotąd pozostawały - w planie przyjęto 18 szt. psów/1 rok za cenę brutto: 67.200,00 zł na
okres 2 lat (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych),
b) w przypadku przekroczenia limitu przyjęć za każdą następną sztukę kolejnego bezdomnego psa za cenę
brutto 2.000,00 zł/szt.(10 szt. w okresie 2 lat. ): 20.000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych).
c) odbiór i opiekę wolno żyjących kotów 500,00 zł/szt.(10 szt. w okresie 2 lat.) - 5.000,00 zł (pięć tysięcy
złotych),
d) szacunkowa ilość dodatkowo przyjętych do schroniska wolno żyjących kotów w okresie 2 lat 10 szt./5
szt. na 1 rok/- 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
e) usypianie ślepych miotów w okresie 2 lat, o ile takie zgłoszenia przez mieszkańców wystąpią (10 szt./5
szt. na 1 rok.) – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
§ 4. 1. Rozwiązywanie problemu bezdomności zwierząt na obszarze Gminy BRZEŹNICA, nie może być
zagadnieniem spychanym na margines jako tzw „ problem o niskim stopniu ważności” na tle innych ,
ustawowych obowiązków gminy.
2. Przy realizacji programu zapewne będą występowały trudności czy wręcz trudne do przezwyciężenia
bariery. Niewątpliwie jedną z barier jest określona kwota środków finansowych , przeznaczonych na realizację
programu. Ogromną trudnością do tej pory w naszym rejonie, jest zbyt mała w stosunku do potrzeb liczba
schronisk dla zwierząt i związane z tym kłopoty finansowe gminy dotyczące zawarcia umowy na wyłapywanie
i zapewnienie bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku, co wiąże się z brakiem konkurencji
i wydatkowaniem środków finansowych z przedstawionymi przez przedsiębiorców ofertami.
3. Znaczący wpływ na problem bezdomności zwierząt, mają mieszkający i przebywający na obszarze
gminy ludzie. Współdziałanie organów gminy z jednostkami pomocniczymi, szkołami, organizacjami
zajmującymi się problematyką bezdomności zwierząt, społecznymi opiekunami zwierząt, zapanowanie przez
ludzi nad niekontrolowanym rozrodem zwierząt domowych – to obszary, które mogą mieć znaczący wpływ na
bezdomność zwierząt i jej rozwiązywanie.
4. Urząd Gminy Brzeźnica przedkładając ustnie Radzi Gminy w Brzeźnicy corocznie projekt Programu
opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – przedstawia informację o realizacji
programu za rok ubiegły.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Kozioł
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