
UCHWAŁA NR L/390/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XLV/364/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 13 marca 2014 roku w 
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Żarów w 2014 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013r. poz.594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013r. poz.856) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały NR XLV/364/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 13 marca 2014r. w sprawie 
przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie 
Gminy Żarów w 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 wykreśla się pkt. 6

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie: „Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Żarów.”

1) Realizatorami Programu są:

a) Na poziomie Gminy Żarów - Burmistrz Miasta Żarów,

b) Hotel dla Zwierząt „Nowy Początek”,

c) Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

3) w §3, w pkt.1 lit. a) wykreśla się zapis: „zwierząt domowych w szczególności psów i kotów”.

4)  §4  otrzymuje  następujące brzmienie:  „Ograniczanie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez sterylizację  i 
kastrację, realizuje:

1) Hotel dla Zwierząt „Nowy Początek” przy udziale gabinetu leczniczego z którym stale współpracuje,

2)  Burmistrz Miasta Żarów poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania 
zabiegów sterylizacji i kastracji.

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie: „Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, realizują:

1) Burmistrz Miasta Żarów poprzez:

a)  zapewnienie opieki  kotom z terenu Gminy Żarów niezdolnym do samodzielnego bytowania,  w tym ich 
dokarmianie,

b) finansowanie zabiegów sterylizacji za pośrednictwem lekarza weterynarii.

6) w §9, w pkt. 1 wykreśla się zapis: „w określonych godzinach”.

7)  §12  otrzymuje  następujące  brzmienie:  „W  budżecie  Gminy  Żarów  na  rok  2014  zabezpieczono  środki  
finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu w wysokości 35.000,00 zł,  
w tym na:

1) realizację zadań wymienionych w §4 pkt 1-2, w §7 pkt 1-3, w §9 pkt.1, w §10 pkt. 1– 2. 200,00 zł,

2) realizację zadań wymienionych w §8 pkt. 2 – 300,00 zł,

3) realizacje zadań wymienionych w §6 pkt. 1 lit. a) – 600,00 zł.  

1 Wydatki będą realizowane w następujący sposób:

a) wymienione w §12 pkt. 1 na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a Hotelem dla Zwierząt „Nowy 
Początek”.,

b) wymienione w §12 pkt. 2 na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą, a podmiotem świadczącym usługi 
transportowe żywych zwierząt,
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c)  wymienione  w §12 pkt.  3 na podstawie zlecenia pomiędzy gminą,  a społecznymi  opiekunami zwierząt, 
jednostkami  pomocniczymi  gminy  lub  z  organizacją  społeczną,  której  statutowym  celem działania  jest 
ochrona zwierząt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W  celu  doprecyzowania  programu  zasadnym  staje  się  dokonanie  zmian  w  załączniku  do  uchwały  NR 
XLV/364/2014 Rady Miejskiej  w Żarowie z  dnia  13 marca  2014r.  w sprawie przyjęcia  programu opieki  nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2014r. Klarowną 
sprawą jest wskazanie w wyżej wymienionym programie kwot wydatkowania. W związku z powyższym podjęcie 
uchwały jest zasadne.

Sporządził:

Michał Domański

Inspektor ds. wojskowości, obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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