
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/473/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE 

z dnia 21 lutego 2018 r. 

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2018 r.'' 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(Dz. U. z 2017 r . poz. 1840 ) 

 Rada Miejska w Brzozowie  

 uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Brzozów w 2018 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Brzozowie 

 

 

Edward Sabik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 marca 2018 r.

Poz. 1106



 

  Załącznik Nr 1 

 do Uchwały XLIX/473/2018  

Rady Miejskiej w Brzozowie 

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Brzozów w 2018 r.’’ 

 

    

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2018 r. 

    

W S T Ę P 

Podstawą prawną do podjęcia przez Radę Miejską w Brzozowie uchwały w sprawie „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów” jest 

art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2017r. poz.1840) 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych – w szczególności psów i kotów, w tym 

kotów wolno żyjących, a także zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych 

Gminy Brzozów. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) OŚKiR – należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, 

komórkę organizacyjną Gminy Brzozów, przy pomocy której Burmistrz Brzozowa wykonuje zadania; 

2) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko- Gabinet Weterynaryjny w Lesku przy  

ul. Piłsudskiego 48 prowadzone przez Pana Karola Kusala, z którym Gmina Brzozów podpisała umowę na 

świadczenie usług; 

3) Zakładzie Leczniczym dla zwierząt ( lekarz weterynarii) - należy przez to rozumieć Zakład Leczniczy 

Animalvet Lecznica dla Zwierząt w Brzozowie ul. 3-go Maja 68 prowadzony przez Pana Piotra Włodka, 

z którym Gmina Brzozów podpisała umowę na świadczenie usług. 

4) Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2018 r.” 

Rozdział 2. 

CELE ORAZ WYKONAWCY PROGRAMU 

§ 2. Celami Programu są: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brzozów miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich obligatoryjną sterylizację albo kastrację 

w schroniskach dla zwierząt; 

4) usypianie ślepych miotów; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) odławianie bezdomnych zwierząt; 

7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 
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9) edukacja mieszkańców Gminy Brzozów w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Brzozowa, za pośrednictwem Wydziału OŚKiR. 

2. Realizatorami Programu są: 

1) Burmistrz Brzozowa, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej 

i Rolnictwa; 

2) Schronisko dla bezdomnych zwierząt – Lesko ul. Piłsudskiego 48 prowadzone przez Pana Karola Kusala, 

z którym Gmina Brzozów ma zawartą umowę; 

3) Zakład Leczniczy dla zwierząt (lekarz weterynarii) – Animalwet Lecznica dla Zwierząt w Brzozowie  

ul. 3-go maja 68 z którym Gmina Brzozów ma zawartą umowę; 

4) Gospodarstwo rolne Pana Ryszarda Kędry zam. Humniska 153 A, z którym Gmina Brzozów ma zawartą 

umowę; 

5) Policja oraz Straż Pożarna; 

6) Dzierżawcy oraz zarządcy obwodów łowieckich z Gminy Brzozów; 

7) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

Rozdział 3. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

 § 4 1. Wszystkim zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Brzozów zapewnia się miejsce w Schronisku dla 

zwierząt. 

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Brzozów realizują: 

1) OŚKiR – poprzez zawieranie niezbędnych umów i zakup środków w celu zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom; 

2) Schronisko – poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczonych do Schroniska; 

3) Gospodarstwo rolne Pana Ryszarda Kędry - poprzez zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

4) Zakład leczniczy dla zwierząt (lekarz weterynarii) – poprzez zapewnienie opieki lekarskiej; 

5) Organizacje pozarządowe – poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 

§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizuje OŚKiR poprzez: 

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy 

zarejestrowani są w OŚKiR; 

2) monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Brzozów; 

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; 

4) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest opieka nad kotami wolno 

żyjącymi. 

 § 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzozów ma charakter stały. 

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brzozów realizuje Schronisko – Gabinet 

Weterynaryjny prowadzony przez Pana Karola Kusala w Lesku ul. Piłsudskiego 48, z którym Gmina posiada 

podpisaną umowę.  

3. Odłowione zwierzęta przewożone są – po wcześniejszej konsultacji z OŚKiR – bezpośrednio  

do Schroniska 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie przez osoby do tego przeszkolone, za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz ludzi. 

5. Właścicielom zapewnia się możliwość odzyskania swoich zwierząt, jeżeli zostały one objęte akcją 

odławiania i przebywają w miejscu przetrzymywania do czasu przewiezienia do Schroniska lub bezpośrednio 

w Schronisku. 
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6. W przypadku ustalenia lub zgłoszenia się właściciela odłowionego zwierzęcia pokrywa on pełne koszty 

związane z odłowieniem, transportem, utrzymywaniem, koniecznym leczeniem oraz innymi niezbędnymi 

zabiegami dotyczącymi tego zwierzęcia do momentu jego odebrania. 

§ 7. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) Schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania 

do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki 

bytowania. 

2) OŚKiR – poprzez promocję adopcji zwierząt m.in. przez umieszczanie ogłoszeń o możliwej adopcji 

zwierząt na stronie internetowej, a także tablicach ogłoszeniowych; 

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

realizują: 

1) Schronisko – poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku; 

2) Zakład leczniczy dla zwierząt (lekarz weterynarii) – poprzez zapewnienie opieki weterynaryjnej. 

Rozdział 4. 

OGRANICZENIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

 § 9. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów – poprzez sterylizację 

albo kastrację - realizują: 

1) Schronisko - poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt 

przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 

zabiegów z uwagi na stan ich zdrowia i/lub wiek; 

2) Zakład Leczniczy dla zwierząt (lekarz weterynarii) – poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów 

sterylizacji albo kastracji zwierząt przyjętych do Zakładu Leczniczego z wyjątkiem zwierząt, u których 

istnieją przeciw wskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan ich zdrowia i/lub wiek; 

3) Urząd Miejski – poprzez prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy Brzozów, 

mających na celu propagowanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych. 

§ 10. 1. Usypianie ślepych miotów realizują: 

1) Schronisko – poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; 

2) Zakład Leczniczy dla zwierząt (lekarz weterynarii) – poprzez dokonywanie zabiegów usypiania ślepych 

miotów. 

2. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów wszystkich zwierząt.   

Rozdział 5. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW 

§ 11. Gmina Brzozów w ramach Programu może prowadzić - w tym we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi - działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców m.in. 

w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania 

sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych poprzez organizowanie konkursów, ulotki 

i plakaty, zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, ogłoszenia w mediach i inne. 

Rozdział 6. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Gminy. Kwota, która została przewidziana na rok 2018 wynosi 29 850 - zł.  

Środki te wydatkowane będą według harmonogramu zadań stanowiącego załącznik do Programu. 

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie: 

1) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.); 
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2) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Kodeks cywilny  

(Dz.U z 2017r.poz. 459 z późn. zm.). 

    
 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Brzozowie 

 

 

Edward Sabik 
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