
Projekt

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr 44/VI/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Konopiska”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2019, 
poz. 506/ oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt /Dz. U. 2019, poz. 122 z późn. zm./ 
po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich Rada Gminy Konopiska uchwala co 
następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr 44/VI/2019 z dnia 19.02.2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w §3 ust. 1 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

„4) zapewnienie całodobowych dyżurów, schronienia, dożywienia i opieki  weterynaryjnej przez 
schronisko o którym mowa w pkt. 1). W przypadku gdy zachodzi taka konieczność niezwłoczne 
poddanie zwierząt chorych lub rannych leczeniu, bezpośrednio po ich przyjęciu oraz 
przeprowadzanie obligatoryjnie zabiegów sterylizacji lub kastracji przyjętych do schroniska zwierząt, 
za wyjątkiem tych, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na 
stan zdrowia i/lub wiek.”;

2) §3 ust 6 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„2) umożliwienie usypiania ślepych miotów zwierząt posiadających właścicieli pod warunkiem złożenia 
przez właściciela zwierzęcia będącego mieszkańcem gminy, stosownego wniosku przed narodzinami 
lub tuż po i dostarczenia miotu do wskazanego przez gminę gabinetu weterynaryjnego. Usypiane 
mogą być wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie będzie możliwości zapewnienia im 
właścicieli.”;

3) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie Gminy Konopiska zabezpieczono środki na realizację zadań własnych 
wynikających z niniejszego programu w wysokości 27.300,00 zł, w tym na:

1) odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 
zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt 
i poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 15.000,00 zł

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie i sterylizację / kastrację – 3.000,00 zł

3) usypianie ślepych miotów – 300,00 zł

4) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 
2.000,00 zł
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5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt – 7.000,00 zł”;

4) wykreśla się §4 ust. 2, 3 i 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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