
- p r o j e k t – 

 

Uchwała Nr ……………… 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ………………….. 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 199/XXVI/2021 Rady Gminy 

Kroczyce z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Kroczyce w 2021 roku  

 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1840) Rada Gminy Kroczyce 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

 

1. Zmianie ulega § 11 załącznika do uchwały, który otrzymuje brzmienie:  

  „Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują: 

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych  

     miotów; 

2) Gmina poprzez zawarcie umowy z Lekarzem Weterynarii Radosławem Trepka, ul.   

     Żarecka 86, 42-421 Włodowice; 

3) Usypianiu podlegają wszystkie ślepe mioty, którym nie można zapewnić należytej opieki  

     lub ze względu na ich stan zdrowia. 

4) Czynności związane z usypianiem ślepych miotów podejmowane są na zgłoszenie  

     pracowników Urzędu Gminy, Komunalnego Zakładu Budżetowego lub mieszkańca  

     gminy, który dostarczy ślepy miot do Lekarza Weterynarii.” 

2. Zmianie ulega § 16 załącznika do uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

   „Środki finansowe określone w §15 wydatkowane będą w sposób celowy i oszczędny  

   w celu uzyskiwania najlepszych efektów, zgodnie z umowami, których przedmiotem są  

   usługi związane z realizacją przedmiotowego Programu: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, dostarczanie ich do schroniska i zapewnienie im   

  opieki w schronisku – 59 000,00 zł, 

  2) usług weterynaryjnych objętych Programem – 2 000,00 zł, 

  3) zakupu karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących – 1 000,00 zł, 

  4) usypianie ślepych miotów – 1 000,00 zł” 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.  

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


