
UCHWAŁA NR XXI/136/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016 r., poz. 
446) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XV/92/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na rok 
2016, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"ust. 1. Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych może być realizowane wyłącznie przez lekarza 
weterynarii, przy użyciu dozwolonych prawnie środków. Gmina Kałuszyn posiada podpisaną umowę z 
lekarzem weterynarii Panią Małgorzatą Juniak - Gabinet weterynaryjny FELI-VET ul. Szkolna 16, 05-320 
Mrozy, która wykonuje ww. zabiegi"

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, powierza się lekarzowi weterynarii Pani Małgorzacie Juniak - Gabinet weterynaryjny FELI-VET 
ul. Szkolna 16, 05-320 Mrozy, świadczącej usługi całodobowo na podstawie zawartej przez Gminę 
Kałuszyn z nią umowy".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

W związku z wnioskiem lekarza weterynarii Pana Tadeusza Zawiska zam. ul. Słoneczna 29, 05-320 Mrozy
dotyczącym rozwiązania z dniem 31.07.2016r. umowy zawrtej w dniu 01.03.2012r. pomiędzy Gminą Kałuszyn
a Panem Tadeuszem Zawiska zostały rozesłane zapytanie do lekarzy weterynarii w naszym regionie. Pani
Małgorzata Juniak prowadząca Gabinet weterynaryjny FELI-VET ul. Szkolna 16, 05-320 Mrozy przedstawiła
jedyną ofertę podjęcia współpracy z Gminą Kałuszyn, z którą Gmina Kałuszyn podpisała w dniu 01.08.2016r.
umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz
zabiegów weterynaryjnych w stosunku do zwierząt zaadoptowanych od Gminy Kałuszyn.
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