UCHWAŁA NR ..........................
RADY GMINY Radecznica
z dnia .................. 2022 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2022 roku.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ) Rada
Gminy Radecznica uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Radecznica w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radecznica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego .
Przewodniczący Rady

Załącznik
do uchwały nr ..................
Rady Gminy Radecznica
z dnia ...........................

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Radecznica w 2022 roku
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Radecznica,
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Radecznica, jako jednostkę organizacyjną przy pomocy
której Wójt Gminy Radecznica wykonuje zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt,
3) Gminie - należy przez to rozumieć gminę Radecznica
4) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych psów w Zamościu, prowadzone przez
Miasto Zamość , z którym Gmina Radecznica podpisała umowę na sprawowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami,
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 odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza,
7) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w 2022 roku,
8) organizacjach społecznych – należy przez to rozumieć organizacje, których celem statutowym jest
ochrona zwierząt, współpracujące z gminą Radecznica.
9) opiekunie – osobę wpisaną do rejestru opiekunów kotów wolno żyjących, w okresie realizacji programu.
§ 2. Koordynatorem i realizatorem Programu jest Wójt Gminy Radecznica za pośrednictwem pracowników
Urzędu Gminy Radecznica.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica oraz opieka
nad bezdomnymi zwierzętami.
2. Zadania priorytetowe Programu obejmują:
1) zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Radecznica lub odebranym
właścicielom na skutek zaniedbań i innych działań
2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt, które nie mają charakteru stałego i odbywa się w zależnosci od
zaistniałej potrzeby z urzędu lub na zgłoszenie inerwencyjne,
4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,
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,

Rozdział 3.
ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
§ 4. 1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Radecznica zapewniana jest przez:
1) schronisko, które zgodnie z podpisaną umową z gminą Radecznica przyjmuje bezdomne zwierzęta,
zapewnia niezbędną opiekę weterynaryjną przetrzymywanym zwierzętom, a w szczególności obligatoryjne
wykonywanie zabiegu kastracji lub sterylizacji zwierząt, a nadto zapewnia podstawowe, niezbędne warunki
socjalno-bytowe przetrzymywanym zwierzętom, utylizuje padłe zwierzęta,
2) przedsiębiorcę, z którym gmina podpisała umowę na wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt,
dowóz do lekarza weterynarii, oraz transport wyłapanych zwierząt do schroniska – Piotr Łachno Usługi
Sanitarno - Porządkowe Chyża 25, 22-400 Zamość
3) gospodarstwo rolne wskazane przez Wójta, położone w miejscowości Zakłodzie 38, stanowiące własność
Pana Poświatowskiego Mirosława - jako gospodarstwo zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich,
4) gminę Radecznica,
5) współpracę gminy Radecznica z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona
zwierząt.
2.Odłowione (wyłapane) bezdomne zwierzęta podlegają niezwłocznemu przekazaniu do Schroniska, a w
przypadku zwierząt rannych również do lekarza weterynarii celem przeprowadzenia niezbędnych zabiegów
weterynaryjnych.
3.Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 4 ust.1
pkt.3.
4.Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
zapewnianajest przez zakład leczniczy/weterynarza, z którym gmina Radecznica podpisała umowę, Gabinet
Weterynary jny lek.wet.Paweł Kulik ul. Szczebrzeska 12, 22-400 Zamość a do którego zwierzęta dostarczane
są przez przedsiębiorcę w oparciu o umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Rozdział 4.
SPRAWOWANIE OPIEKI NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI
§ 5. 1.Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie zapewnia gmina Radecznica
poprzez:
1)zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom, którzy zadeklarują pisemnie w Urzędzie Gminy chęć
sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami i zostaną wpisani na listę społecznych opiekunów
prowadzoną przez gminę Radecznica,
2)dokarmianie kotów wolno żyjących odbywa się w miesiącach zimowych tj. od listopada do końca lutego,
3) dokarmianie kotów wolno żyjących limitowane jest ilością kotów (do 5 sztuk zwierząt na jednego
opiekuna) oraz ilością karmy 1 kg na 1 kota karmy suchej na miesiąc,
4) bieżącą współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie obejmującym zarówno dokarmianie jak i
poszukiwanie nowych właścicieli.
2. Opiekunem kotów wolno żyjących może zostać pełnoletni mieszkaniec gminy Radecznica, zameldowany
na terenie gminy na pobyt stały, który złoży w tut. Urzędzie deklarację opiekuna kotów wolno żyjących,
stanowiącą załącznik nr 2 do Programu.
3. Wójt Gminy Radecznica prowadzi rejestr opiekunów kotów wolno żyjących.

Rozdział 5.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 6. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację realizowane jest przez:
1) Schronisko,
2) Gminę poprzez:

a)wydawanie skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przeznaczonych do adopcji,
wykonywanych przez podmiot, z którym gmina ma podpisaną umowę, a w razie konieczności przez innego
lekarza.
b)prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli zwierząt, a w szczególności psów i kotów do wykonywania
zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt,
3) organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli zwierząt, a w szczególności
psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.
4). ilość wydanych skierowań na kastrację i sterylizację kotów wolno żyjących będzie ograniczona wielkością
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Radecznica.
§7. Schronisko, w odniesieniu do zwierząt przyjmowanych z terenu gminy Radecznica na podstawie
podpisanej umowy, przeprowadza obligatoryjnie ich sterylizację albo kastrację.

Rozdział 6.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
§ 8. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli realizowane jest
przez: 1) schronisko, z którym gmina podpisała umowę,
2) gminę poprzez :
- działania adopcyjne i promocję adopcji,
3)organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
2. Warunki adopcji zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Radecznica.
1) adopcja zwierzęcia jest bezpłatna,
2) o adopcję zwierzęcia mogą ubiegać się wyłącznie osoby pełnoletnie,
3) nowi opiekunowie zobowiązują się do zapewnienia zwierzęciu wyżywienia, dostępu do
wody oraz odpowiednich warunków socjalno-bytowych, jak również opieki
weterynaryjnej,
4) zwierzę przygotowywane do adopcji zostanie poddane zabiegom kastracji/ sterylizacji. Skierowanie na
w/w zabiegi do lekarza weterynarii, z którym Gmina Radecznica ma podpisaną umowę może również
zostać przekazane Adoptującemu w dniu przekazania zwierzęcia do adopcji. Koszt zabiegów zostanie
pokryty przez gminę.

Rozdział 7.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW
§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w
przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i realizowane będzie przez zakład leczniczy,
z którym gmina Radecznica podpisała umowę na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów.
Rozdział 8.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 10. 1. Wysokość oraz sposób wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu
w 2022 roku określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Programu.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, wydatkowane będą na świadczenie usług i dostaw, zgodnie z
wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Radecznica w 2022 roku
Lp.

1.

Wysokość
Sposób wydatkowania środków – określenie nazwy
środków
usługi
przeznaczonych
na realizację
Programu w 2022
roku
wyrażona w zł
20 000,00

Wysokość środków
przewidywanych w
budżecie gminy na
usługę wyrażona w zł

Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt
w schronisku w Zamościu

8.000,00

Umowa na wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w
schronisku

5.000,00

Umowa na usługi weterynaryjne, obejmująca w
szczególności:
zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej,- przeprowadzenie niezbędnych
zabiegów weterynaryjnych,
wykonywanie zabiegów kastracji i
sterylizacji,

4 100,00

Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących
zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich z terenu Gminy Radecznica
w gospodarstwie rolnym wskazanym przez Wójta

600,00
300,00
2.000,00

Załącznik nr 2 do
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Radecznica w 2022 roku Radecznica, dn. ……………………..

Wójt Gminy
Radecznica
ul. B.Prusa 21
22-463 Radecznica
DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO
WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
e-mail
Koty wolno żyjące, objęte opieką :
liczba ……….. w tym poddane zabiegowi sterylizacji ………………….
liczba samic ……… w tym poddane zabiegowi sterylizacji …………….
liczba samców …….. w tym poddane zabiegowi kastracji ………………
Miejsce przebywania zwierząt ……………………………………………………………………….
Forma udzielanej opieki (dokarmianie, schronienie itp. ) …………………………………………
Informacja o konieczności wykonania zabiegów ………………………………………………..…….

Zobowiązuję się informować Urząd Gminy Oleśnica o wszelkich zmianach danych podanych
w niniejszej deklaracji, w tym o fakcie zaprzestania udzielania zadeklarowanej przeze mnie pomocy.

Chcę otrzymywać wsparcie*/ Nie chcę otrzymywać wsparcia* w postaci karmy dla kotów wolno
żyjących, których jestem społecznym opiekunem.
*niepotrzebne skreślić
…………………………………………
(podpis opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb
wynikających z realizacji Programu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2022 roku.
…………………………………………
(podpis opiekuna)

Uzasadnienie
W oparciu o art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Rada Gminy jest obowiązana do
określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Jest to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom przez gminę, wynikającego z w/w ustawy.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w 2022 roku, został pozytywnie zaopiniowany przez koła
łowieckie, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radecznicy, a także organizacje społeczne działające na
obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

