
UCHWAŁA NR XX/312/2013
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku” 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 a ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106 ze zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/280/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 
2013 roku” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013.745 z dnia 20 marca 2013 r.) wprowadza się następującą zmianę: 

1. W załączniku Nr 1 do uchwały w rozdziale 11 § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Środki finansowe na 
realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Krapkowice na 2013 rok w kwocie 
56.000,00 zł i zostaną przeznaczone na: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Witold Rożałowski
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