
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/254/22 

RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie gminy Radwanice w roku 2022 

Na postawie 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 z późn. zm.), w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) Rada Gminy w Radwanicach uchwala Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radwanice w roku 2022. 

§ 1. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez: 

1) sterylizację, kastrację odłowionych bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt przez Schronisko  

dla Zwierząt Fundacja „Zwierzyniec” z siedzibą przy ul. 18 stycznia 131, 98-300 Wieluń, 

2) usypianie ślepych miotów dokonywane przez Gabinet Weterynaryjny Krzysztof Żurawicz ul. Kardynała 

Kominka 2, 59-100 Polkowice, 

3) współpracę Gminy oraz wolontariuszy z opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia  

ich rozrodczości, 

4) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich traktowania. 

2. Zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Radwanice 

realizowane będzie poprzez: 

1) dokarmianie kotów wolno żyjących przez Gminę, 

2) odławianie bezdomnych zwierząt przez firmę „Hotel dla psów i agroturystyka” Zbigniew Wirkus  

ul. Szkolna 20, 59-170 Przemków, 

3) lokowanie zwierząt w prowadzonym przez Fundację „Zwierzyniec” Schronisku dla Zwierząt Szczyty  

ul. Wieluńska 178, 98-355 Działoszyn, 

4) opiekę nad zwierzętami gospodarskimi zapewnianą przez gospodarstwo rolne będące własnością Józefa 

Sip, Kłębanowice 19, 59-160 Radwanice, 

5) podejmowanie przez Gminę starań w zakresie znalezienia nowego właściciela dla zwierząt umieszczonych 

w miejscu zastępczym, 

6) poszukiwanie przez Gminę z wolontariuszami i innymi osobami nowych właścicieli dla zwierząt 

bezdomnych, m.in. poprzez umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w sołectwach, oraz na stronie 

internetowej Gminy, 
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7) udzielanie całodobowej pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych przez Gabinet Weterynaryjny Krzysztof Żurawicz ul. Kardynała Kominka 2, 59-100 

Polkowice, 

8) przyjmowanie przez Gminę w siedzibie Urzędu Gminy zgłoszeń o zwierzętach bezdomnych. 

§ 2. 1. Wójt Gminy Radwanice prowadzi kampanię adopcyjną pod hasłem „Przytul mnie”, w ramach której 

psy, zanim na stałe trafią do schroniska, mogą zostać oddane do adopcji z dotacją. 

2. Wolę oddania psa do adopcji w ramach kampanii „Przytul mnie” musi wyrazić Wójt. 

3. W przypadku adopcji jednego psa wyłapanego z terenu gminy Radwanice, nowy właściciel otrzyma 

rekompensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości do 1000 zł (np. na zakup karmy, akcesoriów, 

zabiegów weterynaryjnych lub budy dla psa). 

4. Rekompensata wypłacana będzie po podpisaniu umowy adopcyjnej z Gminą Radwanice i przedłożeniu 

przez nowego właściciela – w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy – faktur za zakup akcesoriów dla psa 

lub wykonanie zabiegów weterynaryjnych. 

5. Rekompensata wypłacana będzie jednorazowo w kwocie równej wartości faktur przedłożonych przez 

adoptującego psa. 

6. Wprowadza się ograniczenie wysokości rekompensaty do kwoty 3000,00 zł na jedną rodzinę (rodzina 

może adoptować maksymalnie 3 psy w ramach kampanii adopcyjnej pod nazwą „Przytul mnie”). 

7. Wójt zawiera umowę adopcyjną z nowym właścicielem psa oraz prowadzi ewidencję psów oddanych  

do adopcji. 

8. Ewidencja musi zawierać: 

1) rasę, płeć, zdjęcie oraz opis psa, 

2) dzień i miejsce wyłapania psa, 

3) dzień wydania psa do adopcji. 

§ 3. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy 

w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20000,00 zł. W ramach tej kwoty na działania 

programu planuje się: 

1) 4000,00 zł na koszty odłowu i czasowego przetrzymania, 

2) 8000,00 zł na koszty transportu i przyjęcia zwierząt do schroniska, 

3) 3400,00 zł na koszty udzielania całodobowej pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom 

poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz usypianie ślepych miotów, 

4) 600,00 zł na koszty dokarmiania kotów wolno żyjących, 

5) 4000,00 zł na koszty realizacji kampanii adopcyjnej „Przytul mnie”. 

2. Środki te będą uruchamiane w miarę potrzeb, a w razie ich niewystarczającej ilości, Gmina zabezpieczy 

dodatkowe środki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radwanice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Ewa Flak 
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