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UCHWAŁA NR XLII/254/2013
RADY GMINY W TARŁOWIE
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Tarłowie nr XXXV/221/13 z dn. 27 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2013 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 i 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy w Tarłowie uchwala,
co następuje:
Rada Gminy w Tarłowie uchwala co następuje:
§ 1. § 11 Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Tarłów określonego w załączniku do Uchwały nr XXXV/221/13 z dn. 27 marca
2013 roku otrzymuje brzmienie:
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Tarłów.
- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tych ich dokarmianie, sterylizację/kastrację, leczenie
i podejmowanie wszelkich interwencji w sprawach kotów wolno żyjących - 100,00zł
- sterylizację/kastrację bezpańskich psów – 500,00 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym psom poprzez przekazanie ich do schroniska - 900,00 zł
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 11000,00 zł
- usypianie ślepych miotów przez zakład leczniczy dla zwierząt (koty wolno żyjące , zwierzęta bezdomne) 100,00 zł
- odławianie (wyłapywanie) bezdomnych zwierząt - 400,00 zł
2. Środki finansowe na realizacje działań wynikających z programu w kwocie 13000,00 zł są
zabezpieczone w budżecie Gminy Tarłów, w tym:
3. W przypadku wyczerpania przeznaczonych środków, Gmina Tarłów wyasygnuje dodatkowe fundusze na
realizację programu. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecanie usług podmiotom zewnętrznym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłowie.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Giez

