UCHWAŁA NR XI/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2019roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019
roku, poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2019 roku, poz. 122 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116,
poz. 753) Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:
§ 1.
.§15 załącznika do Uchwały Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Ożarów na 2019 rok otrzymuje brzmienie:
1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie gminy
Ożarów w wysokości 50 000,00 zł.
2) Środki te wydatkowane będą na : zadania z określone w §1 Programu, zgodnie z cenami usług określonymi
w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami oraz w zależności od potrzeb.
3) Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację podmiotowego Programu w trakcie jego
realizacji, jeśli środki wymienione w §15 ust. 1 będą niewystarczające.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ożarowie
Halina Dragan
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UZASADNIENIE
W związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: PNK.I.4131.175.2019 roku z dnia 07.05.2019r.
dotyczącym wskazania, iż uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Nr V/26/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w
sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Ożarów w 2019 roku zostałą podjęta z naruszenie prawa, zaszła konieczność
doprowadzenia treści Programu do stanu odpowiadającego prawu.

Id: 4BCAD5A6-9F84-4EC4-AE8E-2C1EA7482FEE. Podpisany

Strona 1

