UCHWAŁA NR XXII/202/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kałuszyn na 2021r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 638), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XX/181/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na
2021 r.:
1. §16 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina Kałuszyn, za wyjątkiem ust 2.
2. W przypadku ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia domowego, wyłapanego podczas przeprowadzonych
czynności wynikających z Programu, koszty związane z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierzęcia
w schronisku dla zwierząt ponosi właściciel bądź opiekun.
3. Środki finansowe na wykonanie zadań objętych Programem będą wydatkowane w sposób następujący:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 5 000 zł;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 1 000 zł;
3) odławianie bezdomnych zwierząt – 4 000 zł;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt – 3 000 zł;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 1 000 zł;
6) usypianie ślepych miotów – 1 000zł;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 2 000 zł;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
3 000 zł.
4. Środki na realizację Programu mogą zostać zwiększone lub zmniejszone w ciągu roku budżetowego w zależności
od potrzeb i nie powoduje to konieczności zmiany Programu”..
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bogusław Michalczyk

Id: 99D77CEE-2A5D-44D2-A45B-B35BE65B5101. Podpisany

Strona 2

