
UCHWAŁA NR XI/79/2015
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015r. Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 marca 2015

roku w sprawie: określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz                   
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2015 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.11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2013.,poz.856 z późn. zm.) Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje :

§ 1. 

§ 16. Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Ożarów w 2015 roku, stanowiący z ałącznik  do uchwały Nr IV/24/2015r. Rady Miejskiej 
w Ożarowie z dnia 10 marca 2015 roku otrzymuje brzmienie.

1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy 
w wysokości 70.000,00zł.

2) Środki te wydatkowane będą na:

- zapewnianie opieki bezdomnym psom poprzez przekazanie ich do schroniska 50.000,00 zł

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami tj. sterylizację kotek 4.000,00 zł

- dokarmianie bezdomnych zwierząt 4.000,00 zł

- sterylizacja i kastracja bezdomnych psów 10.000,00 zł

3) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych tj. umowę z zakładem 
weterynaryjnym 2.000,00 zł

4) W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do       gospodarstwa, leczenia 
oraz utrzymania zwierząt pokrywane są z chwilą odbioru zwierząt        przez właściciela, albo z dochodów 
uzyskanych ze sprzedaży zwierząt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Ożarowa.

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

Z uwagi na konieczność zwiększenia środków finansowych na zadania zawarte w Programie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2015 roku,
Rada Miejska uznała za zasadne podjęcie w/w/ uchwały.
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