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UCHWAŁA NR XXXIV/262/2017
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXI/235/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia
28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2017 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016r,.
poz.446 ze zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U.2013.poz. 856 ze
zm.)oraz art. 3 pkt. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U.2016.poz.250 ze zm.) Rada Gminy w Gowarczowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXXI/235/2017 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gowarczów w 2017 roku skreśla się:
a) w § 4 pkt.2 w brzmieniu: „Ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Radysach Dworakowscy- Radysy
13, 12-230 Biała Piska na podstawie zawartej umowy, w zakresie odławiania i sprawowania opieki nad
zwierzętami bezdomnymi’ i zastępuje się treścią: „Ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Gabinet
Weterynaryjny MED WET Marcin Komorowicz ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4,U5, 25-435 Kielce na
podstawie zawartej umowy, w zakresie odławiania i sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi’.
b) w § 5 pkt. 1 w brzmieniu: „Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla
zwierząt. Zwierzęta bezdomne, zagubione, wałęsające się, pozostające bez opieki właściciela z terenu Gminy
Gowarczów przekazywane będą do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach DworakowscyRadysy 13, 12-230 Biała Piska” i zastępuje się treścią: „Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym
miejsca w schronisku dla zwierząt. Zwierzęta bezdomne, zagubione, wałęsające się, pozostające bez opieki
właściciela z terenu Gminy Gowarczów przekazywane będą do Schroniska dla bezdomnych zwierząt MED
WET Marcin Komorowicz, 25-435 Kielce, ul. Gabrieli Zapolskiej 7/U4,U5.”
§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
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