
Projekt

z dnia  27 sierpnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie 
przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Krapkowicena rok 2015"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 ze zmianami) i art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/49/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015 (DZ. 
URZ. WOJ. Opolskiego 2015.585, ogłoszony: 2015-03-09) wprowadza się następującą zmianę:

1) W załączniku Nr 1 do uchwały w Rozdziale 12, § 12. otrzymuje brzemienie: ,,§ 12. Środki finansowe na 
realizację zadań wynikajacych z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Krapkowice na 2015 rok 
w kwocie 143.550,00 zł i zostaną przeznaczone na:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt lub zakładzie leczniczym;

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatotyjną sterylizację albo kastrację w schronisku dla zwierząt lub zakładzie leczniczym;

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 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

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

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna,

· Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami):

Art.18 ust.2 pkt 15 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

· Art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z
2013 roku, poz. 856 ze zmianami):

Art.11a ust.1 Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa,
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt.

Art. 11a, ust. 2 Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
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) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.

Art. 11a, ust. 5 Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych
przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu
ponosi gmina.

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają byś osiągnięte,

W związku z wykorzystaniem na dzień 20 lipca 2015 roku 90% zabezpieczonych w budżecie
Gminy Krapkowice środków na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt zachodzi potrzeba zwiększenia przedmiotowych środków o 44.550,00
zł, celem możliwości realizacji w/w zadań do końca 2015 roku.

Na dzień dzisiejszy w gabinecie weterynaryjnym przebywa 8 psów. Jeden z psów ma właściciela.
Pozostałe zwierzęta są bezdomne. Zakładając, że nie uda się nam znaleźć do końca roku nowych opiekunów
dla nich, jak również licząc się z tym, że ich liczba wzrośnie do 9-10 należy zabezpieczyć kwotę 43.605,00
zł. Ponadto od 01 września do końca października br. odbywać się będzie akcyjna sterylizacja i kastracja
kotów wolno żyjących. Zakładamy, że zabiegom tym zostanie poddanych 30 kotów, co daje kwotę 2.370,00
zł. Na okoliczność zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zabezpieczyć należy kwotę 2.000,00 zł. Obecnie
w gabinecie przebywa kot , który w wyniku potrącenia przez samochód będzie operowany. Koszt operacji to
kwota ok. 400,00 zł. W związku z obligatoryjnym zadaniem dokarmiania bezdomnych zwierząt w
okresie zimowym zachodzi potrzeba zakupu karmy, celem wydawania jej społecznym opiekunom zwierząt
(100,00 zł).

3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Straż Miejska, Wydział Budżetowo-
Finansowy.

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,

uchwała budżetowa

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,

wydatek w wysokości 143.550,00 zł
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6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień
zawartych w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komendant Straży Miejskiej,
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego.
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