PROJEKT

UCHWAŁA NR ………… / 2018
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia ………………………….

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/506/2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art. 11 a ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ) Rada Gminy Nadarzyn, uchwala
co następuje:
§1
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„ Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nadarzyn realizowane będzie
w szczególności poprzez umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym
Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej – weterynaryjny numer identyfikacyjny : 14148602.
Miejscem tymczasowego przetrzymywania odłowionych psów przed przewiezieniem do
schroniska w/w, na maksymalnie dwie doby będzie Przychodnia Weterynaryjna VETICA s.c.,
ul. Rolna 103, Kajetany, gm. Nadarzyn”.
2. § 12 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu,
zabezpieczone są w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2018 w wysokości 223 126,30 zł,
z przeznaczeniem na:
1) odławianie i przyjmowanie psów do schroniska – 148 625 zł
2) zakup karmy dla kotów – 22 266,30 zł
3) Sterylizacja, kastracja kotów wraz z ich leczeniem – 18 395 zł
4) usypianie ślepych miotów – 200 zł
5) opieka nad zwierzętami rannymi w wyniku zdarzeń drogowych – 3 840 zł
6) elektroniczne znakowanie psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie
gminy Nadarzyn – 5 000 zł.
7) dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt, które mają właścicieli – 20 000 zł.
8) przyjmowanie psów do miejsca tymczasowego przed przewiezieniem do schroniska –
4 800 zł.
2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579)”.
§2
Pozostałe zapisy uchwały Nr XLII/506/2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2018 nie ulegają zmianie.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

