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UCHWAŁA NR XXI/141/2016
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. 2013 r.,
poz. 856 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich
działających na obszarze Gminy Wołczyn oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z 24 lutego 2016 r. w sprawie programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
(Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 469), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1. Na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu gmina Wołczyn przeznacza środki
finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2016r. w wysokości 35 000,00 zł, w tym:
1) 5000,00 zł wydatkowane jest na:
a) zakup artykułów oraz karmy dla bezdomnych zwierząt;
2) 30 000,00 zł wydatkowane jest na:
a) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wołczyn w schronisku,
b) odławianie bezdomnych zwierząt,
c) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt,
d) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
e) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów,
f) usypianie ślepych miotów.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, wydatkowane będą zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a zwłaszcza z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164) w zakresie określonym niniejszym Programem.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak

