UCHWAŁA NR XXVI/268/17
RADY GMINY BRANICE
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Branice w 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 446 z późn, zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2013 r., poz.856 z późn. zm.), po zaopiniowaniu projektu uchwały przez powiatowego Lekarza Weterynarii,
organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze
gminy oraz zarządców obwodów łowieckich oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy
Branice uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Branice w 2017 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę Branice;
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Branice;
3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856 z późn. zm.);
4) Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 4 pkt 16 Ustawy;
5) Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 4 pkt 17 Ustawy;
6) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to zwierzęta określone w art. 4 pkt 18 Ustawy;
7) Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty żyjące na wolności, w stanie dzikim,
nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka;
8) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice w 2017 r.;
9) Lekarzu weterynarii - należy przez to rozumieć lekarza weterynarii, z którym Gmina Branice posiada
zawartą umowę na świadczenie usług opisanych w Programie - Aleksandra Szeliga, Branice ul.
Żymierskiego 60a;
10) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt, uwzględnione w umowie z P.U.H.W.
,,Gabi" ul. Dworcowa 24, 47-140 Żędowice, czyli
- ,,SOS dla zwierząt: w Chorzowie - Maciejkowicach ul. Anioniów 1
- Fundacji ,, Mali Bracia; w Opolu - schronisko Paryż 7a, 46-034 Domaradz
11) Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla
bezdomnych zwierząt gospodarskich, z którym Gmina zawarła umowę czyli Gospodarstwem Rolnym
Andrzej Pająk, ul. Krokusów 4, 43-523 Pruchno.
Rozdział 2.
Cel i zadania Programu
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice oraz opieka nad
zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy;
2) zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim na terenie Gminy;
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3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów;
4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy;
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
6) popularyzacja form utrzymania i hodowli zwierząt domowych, w tym psów oraz kotów;
7) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;
8) edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 3.
Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt
§ 4. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Branice polega w szczególności na:
1) objęciu opieką zwierząt bezdomnych z terenu Gminy przebywających w Schronisku dla bezdomnych
zwierząt poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki
weterynaryjnej na zasadach określonych w zawartych umowach,
2) dokarmianiu dziko żyjących kotów na terenie ich przebywania.
§ 5. 1. Przeciwdziałanie
w szczególności na:

bezdomności

zwierząt

na

terenie

Gminy

Branice

polega

1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku;
2) odławianiu bezdomnych zwierząt;
3) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
4) zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.
2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego, które zostało umieszczone w Schronisku,
właściciel zobowiązany jest zwrócić Gminie Branice poniesione przez nią koszty związane z jego wyłapaniem,
pobytem i opieką lekarsko-weterynaryjną.
§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Branice przeprowadza się poprzez
wyłapywanie zwierząt bezdomnych:
1) stałe, na interwencje zgłoszone na numer zgłoszeniowy Gminy 790895080;
2) okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod
której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu
i bezpieczeństwu ludzi.
3. Odławianie zapewni Schronisko lub inne uprawnione podmioty.
4. Odłowione i dostarczone do Schroniska bezdomne zwierzęta przechodzą obligatoryjną sterylizację
i kastrację, której koszt ponosi Gmina na zasadach określonych w umowie ze Schroniskiem.
5. Gmina zajmuje się poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt, może wspierać poszukiwania
dla nich nowych właścicieli poprzez prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych zachęcających do
zaopiekowania się bezdomnym zwierzęciem, a także poprzez umieszczenie ogłoszeń o adopcji bezdomnych
zwierząt na stronie internetowej Gminy Branice oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie
poszukiwania nowych właścicieli.
§ 7. W celu rozwiązywania problemu bezdomności psów i kotów na terenie Gminy przewiduje się
prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
w szczególności Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Głubczycach, ul. Grunwaldzka 1, 48-100
Głubczyce oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15.
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Rozdział 4.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
§ 8. 1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt w ramach umowy podpisanej z Lekarzem weterynarii, po uprzednim zgłoszeniu zaistniałego zdarzenia
pod numerem telefonu alarmowego 790 895 080 działającego w Urzędzie Gminy w Branicach.
2. W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w wyniku którego potrącone zwierzę utraciło
życie – Gmina zawiadamia podmiot odbierający padłe zwierzęta, który w ramach podpisanej umowy,
zobowiązany jest bezzwłocznie zorganizować zbiórkę, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych
odebranych z terenu gminy. Gmina Branice posiada podpisaną umowę na świadczenie tego typu usług z firmą
HANDLOWO-USŁUGOWĄ „EKOLAS” z siedzibą ul. Sławięcicka 4 , 47-246 Kotlarnia
Rozdział 5.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
§ 9. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt następuje poprzez:
1) sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizowaną przez Schronisko
poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska,
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan
zdrowia lub wiek. Zabiegom tym nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta przeznaczone
do adopcji;
2) usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Lekarz weterynarii lub Schronisko, w tym także na pisemny
wniosek właściciela.
Rozdział 6.
Sprawowanie opieki na kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie
§ 10. 1. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, budynkach
gospodarczych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy
i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz
stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Sprawowanie opieki nad kotami
wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina, a na zasadzie dobrowolności mieszkaniec, który
zauważy taką potrzebę w stosunku do wolno żyjącego kota.
2. Gmina po ustaleniu miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące podejmie działania zmierzające do
zapewnienia im dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach przebywania wolno żyjących kotów.
Rozdział 7.
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt –edukacja w zakresie
opieki nad zwierzętami
§ 11. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy
mieszkańców Gminy w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących zwierzęta,
przeprowadzane w formie ogłoszeń lokalnych i ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach.
Ponadto w placówkach oświatowych edukuje się dzieci i młodzież w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.
Rozdział 8.
Finansowanie Programu
§ 12. 1. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w niniejszym Programie ponosi Gmina Branice.
2. W 2017 r. zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości
8.000,00 zł. z wyszczególnieniem środków na:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku – 2.780,00 zł.;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 380,00 zł.;
3) odławianie bezdomnych zwierząt – 1.440,00 zł.;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku – 100,00 zł.;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 100,00 zł.;
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6) usypianie ślepych miotów – 300,00 zł.;
7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w Gospodarstwie rolnym – 1.000,00 zł.;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt –
1.200,00 zł.
9) sterylizacja albo kastracja zwierząt wolno żyjących – 100,00 zł.;
10) utylizacja padłych zwierząt - 600 zł;
3. Dopuszcza się przemieszczanie środków w przypadku wzrostu kosztów w określonym zakresie
zaplanowanych wydatków.
4. Środki powyższe będą wydatkowane z budżetu Gminy Branice na podstawie zawartych umów
z właściwymi podmiotami.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy
Branice
Marian Fuczek
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