
UCHWAŁA NR XXXIV/214/2018
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/174/2018 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kiełczygłów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,  poz. 1000,  poz. 1349, poz. 1432) oraz  art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z 2018 r. poz. 650, poz. 663) Rada Gminy  Kiełczygłów  
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/174/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2018 r. poz. 2291) wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Wójt Gminy Kiełczygłów;”

2. §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Podmiot zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt powinien posiadać:

- oznaczony samochód przystosowany do przewozu zwierząt,

- profesjonalny sprzęt wyprodukowany do celu wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności:

- smycze,

- chwytaki,

- siatki,

- klatki pułapki,

- dokumentację dotyczącą opisu odłowionego zwierzęcia, daty, czasu i miejsca odłowienia, którą należy przekazać gminie 
niezwłocznie po każdorazowym dokonaniu odłowienia bezdomnego zwierzęcia. Podmiot przekazuje odłowione zwierzę 
bezpośrednio do schroniska. Podmiot odławiający zwierzęta powinien być zarejestrowany u powiatowego lekarza weterynarii 
z uwagi na prowadzoną działalność polegającą na zarobkowym transporcie zwierząt."

3. §13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Program realizowany będzie ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie 
w wysokości 12 000 zł.”

4. §13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Środki wydatkowane będą:

1) 6000 zł na działalność schroniska dla zwierząt;

2) 2500 zł na ograniczenia bezdomności i ograniczenia populacji poprzez zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych psów 
i kotów;

3) 1000 zł na pomoc doraźną bezdomnym zwierzętom poszkodowanym na terenie Gminy Kiełczygłów;

4) 500 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt;

5) 2000 zł na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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