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UCHWAŁA NR X/74/2019
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2019 r. , poz. 506), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U z 2019 r.,
poz. 122) Rada Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/52/2019 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego z 2019 r, poz. 1709) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 do uchwały punkt IV otrzymuje brzmienie:
„IV. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
1. Obligatoryjna sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Klimontów będzie
wykonywana w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radysach, s.c. Radysy 13, 12-230 Biała Piska
w ramach podpisanej umowy oraz Lecznicę dla Zwierząt w Klimontowie, ul. Osiecka 16, z wyjątkiem
zwierząt, u których istnieją przeciwskazania do wykonywania tych zabiegów, stan zdrowia lub wiek.
2. Zabiegom sterylizacji i kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od dnia umieszczenia
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
3. W celu ograniczenia populacji zwierząt Urząd Gminy w Klimontowie będzie realizował akcję
zachęcającą właścicieli psów/kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.”;
2) w załączniku Nr 1 do uchwały punkt V otrzymuje brzmienie:
„V. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:
1) informowanie mieszkańców Gminy Klimontów o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy,
2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla
bezdomnych zwierząt,
3) podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Orłowski

