Załącznik do
Uchwały Nr XXXVII.196.2017
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 17 marca 2017 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegający
bezdomności zwierząt w 2017 r. na terenie gminy Brańszczyk, zwany dalej
„Programem”
Wprowadzenie
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Brańszczyk uchwały w sprawie
określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Brańszczyk w roku 2017” zwanego dalej "Programem" jest art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.)
Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym
kotów wolno żyjących, zwierząt gospodarskich, a także zwierząt wolno żyjących rannych
podczas wypadków drogowych.
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:
1) porzucanie zwierząt przez właścicieli,
2) ucieczki zwierząt,
3) łatwość pozyskiwania zwierząt,
4) niekontrolowane rozmnażanie,
5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności,
ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Celami Programu są:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
3) odławianie bezdomnych zwierząt
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja
5) poszukiwanie 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
I. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przewiduje się realizację następujących
zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, w celu zapewnienia im
bezterminowej opieki do czasu ich adopcji,
2) odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku,
3) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,

Gmina Brańszczyk ma podpisaną umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
w Ostrowi Maz., w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do czasu ich adopcji.
Umieszczone w schronisku zwierzęta otrzymają właściwe żywienie i optymalne warunki
bytowania, pielęgnację i profilaktykę w zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz opiekę
weterynaryjną.
Urząd Gminy będzie monitorował dalszą sytuację bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Brańszczyk umieszczonych w schronisku.
Odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku będzie zajmował się
P. Hubert Kośnik zam. 07-200 Wyszków, ul. Zakręzie 49 , zarejestrowany u Powiatowego
Lekarza Weterynarii, a tym samym podlegający kontrolom ze strony Inspekcji
Weterynaryjnej.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt (w tym: klatki - pułapki),
który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im
cierpienia.
Wyłapane zwierzęta będą niezwłocznie przewożone do schroniska. Wyjątkiem będą psy
wymagające natychmiastowej opieki lekarza weterynarii.
Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.
Zwierzęta ranne podczas wypadków drogowych będą zbadane przez miejscowego lekarza
weterynarii – p. Mariana Jakubowskiego, który poda stosowne leki w celu umożliwienia
transportu tych zwierząt z miejsca wypadku. Zwierzęta będą zabierane z miejsca wypadku
przez podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta. Dalszą opiekę weterynaryjną będzie
zapewniał lekarz weterynarii p. Stefan Smoliński – Wyszków, ul. Nadgórze 35, w ramach
umowy zawartej z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta.
Na terenie gminy Brańszczyk, ze względu na jej rolniczy charakter, na razie nie ma problemu
kotów wolno żyjących. Gdyby problem kotów wolno żyjących wystąpił w 2017 r., opieka nad
nimi polegałaby na zapewnieniu dokarmiania i wody pitnej w miejscach ich przebywania,
usypianiu ślepych miotów, sterylizacji lub kastracji, a także ewentualnej koniecznej pomocy
weterynaryjnej dla zagrożonych pod kątem dobrostanu zwierząt.
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo
zlokalizowane w miejscowości Niemiry 1.
Umieszczenie w nim zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez
gminę z właścicielem gospodarstwa rolnego.
Umowa będzie dotyczyła zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim lub też
indywidualnych przypadków przekazania zwierząt oraz kosztów z tym związanych.
Przejęte zwierzę będzie miało zapewnione warunki bytowe, wyżywienie i opiekę .
II. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt
W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się realizację następujących
zadań:
1) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku,
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz sterylizacja lub
kastracja po zawarciu umowy adopcyjnej przez Urząd Gminy w Brańszczyku z
osobą adoptującą bezdomne zwierzę
3) usypianie ślepych miotów
Program zapobiegający bezdomności zwierząt traktuje sprawy bezdomnych zwierząt

w szerszym aspekcie, ma na celu m. in. zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Można
to osiągnąć dzięki sterylizacji albo kastracji bezdomnych zwierząt przebywających
w schronisku, bądź bezdomnych zwierząt przekazywanych do adopcji osobom fizycznym.
Powinno to ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt.
W ramach zawartej umowy, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Ostrowi Maz.
zobowiązuje się do przygotowania psów do sterylizacji lub kastracji oraz zapewnienia im
opieki weterynaryjnej przed i po zabiegu, a także do dostarczenia psów do Gabinetu
Weterynaryjnego Oniszk – Szarafiński, ul. Piłata w Ostrowi Maz. na zabiegi sterylizacji lub
kastracji i późniejsze zdjęcie szwów.
Do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt przyczyni się też usypianie ślepych miotów,
a także poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
Zadanie polegające na poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane
przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w ramach zawartej umowy, a także przez Urząd
Gminy w Brańszczyku.
W przypadku znalezienia właściciela dla bezdomnego zwierzęcia przez Urząd Gminy, po
przekazaniu zwierzęcia nowemu właścicielowi, będzie istniała możliwość jego
wysterylizowania lub wykastrowania ze środków budżetu gminy.
Zabiegi kastracji i sterylizacji będą wykonywane przez Gabinet Weterynaryjny – Stefan
Smoliński, 07-200 Wyszków, ul. Nadgórze 35.
Usypiania ślepych miotów będzie dokonywał miejscowy lekarz weterynarii – p. Jakubowski
Marian z Brańszczyka, który - fakt, że zwierzęta były ślepe - potwierdzi stosownym
zaświadczeniem.
Podczas usypiania wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga.
Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i przyjaźnie,
należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.
Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich
przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
III. Zapobieganie bezdomności zwierząt
Jedynym skutecznym sposobem ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt jest promowanie
sterylizacji i kastracji, przede wszystkim wśród właścicieli zwierząt.
W tym celu planuje się opracowanie i rozprowadzanie materiałów edukacyjnych w formie
ulotek, promujących metody ograniczania niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt
(sterylizację i kastrację).
IV. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu.
1. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy Brańszczyk.
2. W 2017 r. gmina Brańszczyk zapewniła w budżecie kwotę 60.000,00 zł., z tego na:
- odławianie bezdomnych zwierząt i dostarczenie ich do schroniska – 7.600,00 zł.
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt 45.141,00 zł. (w tym: 14.760,00 zł. – ryczałt pokrywający koszty zabezpieczenia miejsca
dla psów w schronisku, przygotowania psów i opieki nad nimi przed i po sterylizacji lub
kastracji oraz dostarczenia psów po kwarantannie do Gabinetu Weterynaryjnego Oniszk –
Szarafiński, ul. Piłata w Ostrowi Maz., następnie – po 10 dniach – ponowne ich
dostarczenie na usunięcie szwów oraz wszelkie koszty związane z powikłaniami
pooperacyjnymi, koszty przeprowadzenia zabiegów kastracji i sterylizacji, a także koszty
poszukiwania właścicieli dla bezdomnych psów oraz usypiania ślepych miotów).
- całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 1000,00 zł
- kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt – 3000,00 zł.
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, czasowo odebranych właścicielom –
3259,00 zł.

