
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR.................. 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM 

z dnia ................................. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2019r. 

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

(Dz. U ..z 2018r. poz. 994) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1840 ) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala co następuje:  

§ 1.  

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku 

do uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XXXV/300/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 lutego 

2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2018 r.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.    

 

  

 

       

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

             w Radomyślu Wielkim 

 

           Jan Miękoś 

 

 

 

 

PROJEKT 



Załącznik do Uchwały Nr................. 

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 

z dnia...................  

PROGRAM  

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RADOMYŚL WIELKI  

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

Program odnosi się do zwierząt bezdomnych, do których należy zaliczyć oprócz zwierząt 

domowych  również zwierzęta gospodarskie przebywające na terenie Gminy Radomyśl 

Wielki.  

§ 2.  

Ilekroć w Programie jest mowa o:  

1. Schronisku dla zwierząt - należy przez to rozumieć  schronisko dla zwierząt „AZYL” w  

    Tarnowie, z którym gmina zawarła umowę; 

2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Radomyśl Wielki;  

3. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim;  

Rozdział 2. 

CEL I ZADANIA PROGRAMU 

§ 3.  

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl 

Wielki oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

2. Zadania Programu to:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt;  

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;  

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. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 4.  

Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Radomyśl Wielki zapewniają:  

1. Schronisko dla zwierząt „AZYL| w Tarnowie, ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów, 

2. Gabinet Weterynaryjny – Marta Rybińska Jarosz  39-310 Radomyśl Wielki ul. Targowa 4 

tel.602469636 na podstawie zawartej umowy z Gminą w zakresie : 

- całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt,  

- opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu 

gminy,  

- dokonywanie na zlecenie zabiegów sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, oraz 

usypianie ślepych miotów,  

3. Sołtysi poprzez pomoc w poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.  

§ 5.  

Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:  

1. Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Radomyśl 

Wielki.  

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących suchą karmą wydawaną nieodpłatnie przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim społecznym opiekunom – 

sołtysom  poszczególnych miejscowości (zakupioną w ramach środków budżetowych gminy 

przeznaczonych na ten cel). 

3. Zadanie będzie współrealizowane przez pracowników Urzędu przy współpracy z 

mieszkańcami gminy, oraz w uzasadnionych przypadkach z lekarzem weterynarii o którym 

mowa w § 4 pkt 2 niniejszego programu. 

4. Umożliwianie mieszkańcom Gminy bezpłatne usypianie ślepych miotów kotek 

wolnożyjących. 

 

Rozdział 4. 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 6.  

1. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie następować w odniesieniu do 

pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności 

chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.  

2. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie 

Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmowane będą przez 

pracownika Urzędu Miejskiego który podejmuje przy współpracy z sołtysem działania 

zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia.  

3. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa 

w ust. 2  pracownik podejmuje działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia . 

  



4. Odławianie bezdomne zwierzęta domowe zostaną niezwłocznie przewiezione do 

schroniska wymienionego w § 4 pkt. 1 

§ 7.  

Sposoby ograniczania populacji bezdomnych zwierząt (sterylizacja i usypianie ślepych 

miotów) 

 Wobec braku schroniska na terenie gminy Radomyśl Wielki, udział gminy w sterylizacji 

zwierząt bezdomnych przejawiać będzie się w pokrywaniu kosztów takich zabiegów 

wykonywanych u zwierząt bezdomnych, które kierowane będą do schroniska, z którym gmina 

podpisze umowę.    

Rozdział 5. 

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

§ 8.  

Gmina  prowadzić będzie poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

poprzez:  

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy tj. 

stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej, umieszczanie   informacji 

dotyczących odłowionych i zagubionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy 

informacyjnej w siedzibie Urzędu,  

2) prowadzenie przy pomocy mediów i szkół akcji edukacyjnych zachęcających do 

zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami,  

3) promowanie adopcji zwierząt bezdomnych ze schroniska.  

Rozdział 6. 

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA  

DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 

§ 9.  

W przypadku powstałych zdarzeń losowych takich jak: śmierć właściciela, klęski żywiołowe, 

bądź znęcanie się nad zwierzętami – Gmina zapewnia opiekę nad zwierzętami poprzez 

zawarcie umowy z właścicielem gospodarstwa rolnego, który spełni odpowiednie warunki 

bytowania dostosowane do potrzeb zwierząt gospodarskich – aktualnie obowiązuje  umowa  

zawarta z właścicielem gospodarstwa rolnego w Dulczy Wielkiej ul. ks. Kalinowskiego 161.  

Rozdział 7. 

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW W ZAKRSIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 

§ 10.  

Edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobu 

zapobiegania ich bezdomności odbywać się będzie poprzez:  

1) zapoznanie mieszańców Gminy z celami oraz założeniami niniejszego Programu na 

zebraniach wiejskich,  

2) zachęcanie nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę do 

włączania w treści programowe nauczania tematyki związanej z ochroną zwierząt;  



3) propagowanie przeprowadzenia zabiegów sterylizacji i kastracji zapobiegających 

nadmiernemu i niekontrolowanemu wzrostowi populacji zwierząt domowych, 

prowadzącemu następnie do ich bezdomności,  na zebraniach wiejskich  oraz  

zamieszczanie odpowiednich apeli  na stronie internetowej www.radomyslwielki.pl ;  

4) zamieszczania na stronie internetowej gminy ogłoszeń o zagubionych i znalezionych 

zwierzętach;  

5) prowadzenie innych niezbędnych działań edukacyjnych w celu realizacji Programu we 

współpracy ze szkołami, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi.  

Rozdział 8. 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 11.  

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone 

są w budżecie Gminy na 2019 rok w wysokości 28.000 zł, z tego na:  

  - wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w schronisku 18.500 zł; 

- opieka weterynaryjna  3.000 zł;  

- dokarmianie zwierząt 5. 000 zł.  

- finansowanie sterylizacji kotek posiadających właścicieli – 1.500 zł. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a zwłaszcza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 roku , poz. 1986 )  

 

 


