UCHWAŁA NR XLIII.286.18
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII.252.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 13 marca 2018r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 i poz.1000) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1840), Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXVIII.252.18 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 13 marca 2018r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 2018 roku (Dz. Urz Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 1873 ) wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka.”;
2) § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ Wójt poprzez bieżącą współpracę ze Schroniskiem w zakresie realizacji
zadań wynikających z Programu oraz podpisanej umowy;” ;
3) § 10 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ Wójta, poprzez:
a) zgłoszenie Przedsiębiorcy informacji umożliwiających identyfikację zwierzęcia oraz szczegółowych
danych dotyczących miejsca jego pobytu uzyskanych od mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka,
Policji lub innych osób zgłaszających fakt pojawienia się na terenie Gminy Rawa Mazowiecka
bezpańskiego zwierzęcia,
b) merytoryczne opisywanie faktur/rachunków za usługę opisaną w ust 1,
c) bieżącą współpracę z Przedsiębiorcą w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu oraz
podpisanej umowy o której mowa w §10 ust.1 pkt 2.”;
4) §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Podmiot prowadzący lecznicę dla zwierząt, o którym mowa w ust 1,
zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Pracownika, policji, lub straży pożarnej udać
się na miejsce przebywania zwierzęcia i udzielić mu pomocy bądź w razie potrzeby zabrać do zakładu
leczniczego i otoczyć go opieką weterynaryjną.”;
5) §13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Środki finansowe wydatkowane będą w następujących wysokościach:
1) na realizację zadania zakupu karmy dla bezdomnych kotów w wysokości 1000 zł na rok 2018;
2) na realizację zadania zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej oraz sterylizacji bądź kastracji
zwierząt w wysokości 25 000 zł;
3) na realizację zadania odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
i dostarczenie ich do schroniska w wysokości 15 000 zł;
4) na realizację zadania zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rawa
Mazowiecka w wysokości 270 000 zł, w tym:
a) 179 900 zł – koszty opieki w schronisku zwierząt przyjętych w 2018r.,
b) 100 zł – koszty przyjęcia do schroniska,
c) 90000 zł – kwota dotacji dla Fundacji na opiekę nad zwierzętami pozostającymi pod
opieką gminy do dnia podpisania umowy ze Schroniskiem;
5) na realizację zadania zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – w wysokości poniesionych
kosztów: transportu, utrzymania i koniecznego leczenia – w przypadku uchylenia się od obowiązku
finansowania tych kosztów przez dotychczasowego właściciela lub opiekuna zwierząt i to tylko do
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czasu wyegzekwowania ich od zobowiązanego podmiotu lub uzyskania dochodów ze sprzedaży
zwierząt.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Michał Michalik
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