
UCHWAŁA NR 258/XXXII/2013
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 17 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 227/XXIX/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 marca 2013r. 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. z 2013r., poz. 
594/ oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2008r., Nr 213, poz. 1342 z późn. 
zm./ 

Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje 

§ 1. W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Konopiska stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr 227/XXIX/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 11 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 wykreśla się pkt. 3, dotychczasowy pkt. 4) otrzymuje oznaczenie: pkt. 3), 

2) w §2 ust. 2 wykreśla się pkt. 3), dotychczasowy pkt. 4) otrzymuje oznaczenie pkt. 3), 

3) w §3 wykreśla się ust. 3, dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 3, 

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

„Sposób wydatkowania środków o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów, na podstawie umów i zobowiązań, 
których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu tj. odławianie zwierząt bezdomnych, 
całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt, zabiegi sterylizacji 
i kastracji, zapewnienie miejsca schronienia dla czworonogów i opieka nad nimi, a także dokarmianie kotów 
wolno żyjących,”

5) w §5 wykreśla się ust. 1 oraz oznaczenie ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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