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Brańsk, dnia 23.02.2021 r. 

GKM.6140.2.2021 

 

Protokół  

z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

 

projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie przyjęcia „Programu opieki                            

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Brańsk w roku 2021” 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 29.01.2021 r. – 

19.02.2021 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Brańsk w roku 2021”. 

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Brańsk w roku 2021” zostało zamieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Brańsk http://www.bransk.um.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl. 

Dodatkowo projekt Programu w dniu 29.01.2021 r.  przekazano pocztą elektroniczną 

oraz w formie papierowej (listownie) – z wyznaczonym terminem na pisemną opinię                                           

lub wnoszenie uwag (21 dni od dnia otrzymania projektu Programu) przedstawicielowi 

organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Boćkach. 

Opinie do projektu Programu można było przesłać pocztą lub dostarczyć                     

osobiście do siedziby Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, Sekretariat                

(pok. Nr 10), w godz. poniedziałek 7
30

-17
00

, wtorek-czwartek 7
30

-15
30

, piątek 7
30

-14
00

                      

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bransk.um.gov.pl,                           

za pomocą formularza zgłaszania opinii. 

 

Wyniki konsultacji 

W konsultacjach wzięło udział Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Boćkach.                        

Opinia została przesłana mailowo. Mimo, że konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich 

wyniki nie są wiążące, niektóre uwagi nadesłane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt                  

w Boćkach zostały zaakceptowane a zmiany wprowadzone do projektu programu. 

Zestawienie zgłoszonych opinii wraz z wynikami ich rozpatrzenia zawiera poniższa tabela. 

 

        Burmistrz Miasta Brańsk 
 

  /-/  Eugeniusz Tomasz Koczewski 

http://www.bransk.um.gov.pl/
http://bip.um.bransk.wrotapodlasia.pl/


 

 

       Burmistrz Miasta Brańsk 
 

/-/ Eugeniusz Tomasz Koczewski 

Lp. Data złożenia 

opinii/uwag 

Nazwa organizacji i adres 

zgłaszającego uwagi 

Opinie (uwagi lub propozycje zmian) Wyniki rozpatrzenia opinii 

1. 16.02.2021 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt  

w Boćkach 

ul. Kasztanowa 17 

05-807 Podkowa Leśna 

Dot. § 5:  

Wnosimy o uwzględnienie dodatkowych punktów 

Pkt. 10) Plan znakowania zwierząt w Gminie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 11) Poszukiwanie rozwiązań dla zapewnienie 

bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 

odległym od siedziby Gminy nie więcej niż 50-70 km. 

 

 

Uwaga nieuwzględniona – Miasto Brańsk nie posiada środków 

finansowych oraz nie planuje finansowania kosztów 

elektronicznego znakowania zwierząt, których właściciele 

zamieszkują ma terenie Miasta Brańsk. Tego typu akcje miałyby 

większy sens gdyby powstały przepisy prawne w sprawie 

obowiązkowego znakowania psów i kotów. Należałoby także 

opracować mechanizmy, procedury związane z finansowaniem 

znakowania zwierząt posiadających właścicieli. 

 

Uwaga nieuwzględniona – zawarcie umowy ze Schroniskiem 

zlokalizowanym w odległości kilkudziesięciu km od siedziby 

gminy (powyżej 70 km) związane jest z faktem, iż                                 

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego                    

z dnia 14 stycznia 2021 r. na świadczenie usług polegających                 

na „Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Brańsk, 

ich transporcie oraz sprawowaniu opieki w schronisku                         

dla bezdomnych zwierząt” zamieszczonym na stronie BIP                 

oraz wysłanym listownie, żadne schronisko nie było 

zainteresowane jej zawarciem. Brak odpowiedzi ze strony 

schronisk wiąże się przede wszystkim z niewystarczającą liczbą 

wolnych miejsc. Funkcjonujące schroniska są przepełnione, w 

konsekwencji czego nie ma gdzie umieszczać bezdomnych 

zwierząt. 

W celu rozwiązania problemu bezdomności zwierząt                          

w woj. podlaskim potrzebne są rozwiązania legislacyjne i 

organizacyjne wspierające np. utworzenie wojewódzkiego 

schroniska  dla zwierząt. 

  Dot. § 15: 

Pkt. 1 Wnosimy o pełne  finansowanie zabiegów 

sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich 

 

 

Pkt. 3 Wnosimy o finansowanie zabiegów 2 zwierząt 

jednego właściciela 

 

Uwaga nieuwzględniona – ze względu na ograniczone środki 

finansowe brak jest możliwości pełnego finansowania zabiegów 

sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich. 

 

Uwaga uwzględniona 

  Dot. § 16:  

Pkt. 2 Wnosimy o zwiększenie środków 

przeznaczeniem na kastrację, sterylizację                               

i znakowanie zwierząt właścicielskich do wysokości 

6.000 zł 

 

Uwaga nieuwzględniona – ze względu na ograniczone środki 

finansowe brak jest możliwości zwiększenie środków 

przeznaczeniem na kastrację, sterylizację i znakowanie zwierząt 

właścicielskich do wysokości 6.000 zł. 


