UCHWAŁA NR XXXIII.243.2018
RADY GMINY RĘCZNO
z dnia 29 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2018 roku
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 oraz
z 2018 r. poz. 650 i 663), art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361, 2422 oraz z 2018 r. poz. 650) Rada Gminy Ręczno uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXX.226.2018 Rady Gminy Ręczno z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Ręczno w 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 1259) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów
pochodzących od zwierząt z terenu Gminy;
2) Gmina poprzez zlecanie lekarzowi weterynarii Tadeuszowi Okoniowi prowadzącemu
Weterynaryjny Tadeusz Okoń, ul. Przedborska 15, 97-510 Ręczno.”;

Gabinet

2) § 11 otrzymuje brzmienie
„§ 11. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są zgodnie
z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy na 2018 r. w kwocie 30 000 zł i planuje się ich wydatkowanie
w następujący sposób:
1) na ograniczanie bezdomności zwierząt, usypianie ślepych miotów, opiekę nad wolno żyjącymi kotami,
w szczególności zakup karmy w wysokości 1 500 zł;
2) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, opiekę weterynaryjną dla zwierząt bezdomnych w wysokości 4 500 zł;
3) na zapewnienie opieki w schronisku, transport i wyłapywanie bezdomnych zwierząt w wysokości
24 000 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Zawada
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