
UCHWAŁA NR XXII/138/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Przesmyki w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. W Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Przesmyki w 2020 roku, stanowiącym załącznik doUchwały Nr XVI/97/2020 Rady Gminy Przesmyki 
z dnia 30 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) Ustęp X Finansowanie programu otrzymuje brzmienie: 

„Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w kwocie 14.000 zł są zabezpieczone 
w budżecie Gminy na 2020 r., w tym na: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt, ich odławianie 
oraz obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierza w schronisku – 6 642 zł. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 300 zł. 

3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (sterylizacja, szczepienia, odrobaczanie, zakup 
karmy, itp.) – 4 448 zł. 

4. Uśpienie ślepych miotów – 250 zł. 

5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt – 2 160 zł. 

6. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarczych – 200 zł. 
Powyższe środki będą wydawane zgodnie z zawartymi umowami, oraz na bieżące cele w zależności od 
potrzeb.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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