UCHWAŁA NR XLII/389/2014
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/373/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny
Dunajec.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 856)
RADA
GMINY
w CZARNYM
DUNAJCU uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XL/373/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec wprowadza
się następujące zmiany :
1. W § 1 dopisuje się słowa ; „na rok 2014”.
2. W załączniku do uchwały § 5 ust.1 pkt 1 otrzymuje .brzmienie;
1) Zwierzęta bezdomne podlegać będą wyłapywaniu.
2) Wyłapywanie zwierząt bezdomnych, chorych, niebezpiecznych lub zaliczanych na podstawie odrębnych
przepisów do ras uznawanych za agresywne, a także stwarzających poważne zagrożenie dla ludzi i innych
zwierząt odbywać się będzie stale,
3) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu MSWiA
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, przez osoby przeszkolone w zakresie
obchodzenia się ze zwierzętami tak aby te działania nie stwarzały niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia
odławianych zwierząt,
4) Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyżywienie i opieka weterynaryjna
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
5) Interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt zgłaszać można bezpośrednio lub telefonicznie w Urzędzie
Gminy w Czarnym Dunajcu.
3. W § 8 załącznika do uchwały dodaje się ust. 3 o treści jak poniżej;
4. Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z programu określa budżet Gminy
Czarny Dunajec w kwocie 60.000 zł. Kwota ta została podzielona w następujący sposób:
1) ochrona zwierząt 15.000 zł
2) utrzymywanie psów w schronisku dla zwierząt 45.000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Anna Palenik
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