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UCHWAŁA NR XXXVII/248/2014
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/224/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Gowarczów w 2014 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.
U. 2013 roku, poz. 594 ze. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.
Dz.U.2013 roku, poz.856 ) oraz art. 3 pkt. 2 ppkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2013 roku, poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Gowarczów uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/224/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gowarczów w 2014 roku dokonuje się następujących zmian:
1. W treści § 3 pkt 4 po wyrazach „ślepych miotów” dodaje się wyrazy: „- zlecane będzie lekarzowi
weterynarii, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez mieszkańca gminy Gowarczów”.
2. W treści § 9 po wyrazach „ niniejszego Programu” dodaje się wyrazy „ ustalona w wysokości 20.000,00
zł z zamiarem wydatkowania na:
- 3.000,00 zł – usługi weterynaryjne: sterylizacje, usypianie ślepych miotów, opieka weterynaryjna
w przypadku zdarzeń drogowych,
- 16.500,00 zł – wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie miejsca w schronisku, prowadzenie adopcji
psów,
- 500,00 zł – dokarmianie wolno żyjących kotów” i skreśla się dalsze treści w brzmieniu: „Program określi
corocznie uchwała budżetowa Rady Gminy Gowarczów. Na rok 2014 przeznaczono kwotę 20.000,00 zł na
realizacje niniejszego Programu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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