
                                                                                                      
                                                                                                                        

Uchwała Nr  IX/32/2015
Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 3 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Solec-Zdrój w 2015 roku”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz.U. 2013 r. poz. 594; zm.: 2013 r. poz. 645 i 1318; 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt   (t. j. Dz. U. 2013 poz. 856; zm.: 2014 r.
poz. 1794) 
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§  1.  W  „Programie  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt  na  terenie  gminy  Solec-Zdrój w  2015r.”  stanowiącym  załącznik  do  uchwały  nr
V/15/2015  Rady  Gminy  Solec-Zdrój  z  dnia  9  lutego  2015  roku  w  sprawie   przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Solec-Zdrój w 2015 roku” wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. pkt. 1 programu otrzymuje brzmienie: 
„ 1) odławianiu bezdomnych zwierząt przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie
na  podstawie   zawartej  umowy,  a  w  sytuacjach  niecierpiących  zwłoki  odławianiu
bezdomnych zwierząt  przez przeszkolonych w zakresie postępowania ze zwierzętami
pod względem ich dobrostanu pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy w Solcu-Zdroju  wyposażonych w odpowiedni do chwytania i transportu sprzęt
tj. chwytak, klatkę, kaganiec, obrożę, smycz, rękawice ochronne oraz samochód;”

2. § 2. pkt. 2 programu otrzymuje brzmienie:  
„  2)  zapewnieniu  bezdomnym  zwierzętom  miejsca  w  Schronisku  w  Nowinach  ul.
Przemysłowa 89  na podstawie zawartej  umowy z Andrzejem Bieniek prowadzącym
działalność  gospodarczą  pod nazwą Andrzej  Bieniek  Lisów,  ul.  Szkolna  3,  26-026
Morawica;”

3. dodaje się  § 4a w brzmieniu:
„  § 4a.  Interwencje,  o  których  mowa w § 2.  pkt.  1  podejmowane są na podstawie
zgłoszeń wpływających do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Solcu-
Zdroju  lub Policji,  dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt domowych lub
gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie
ma  możliwości  ustalenia  właściciela  lub innej  osoby,  pod  której  opieką  zwierzę
dotychczas  przebywało,  a  w  szczególności  zwierząt   rannych  w  wypadkach
drogowych, a także powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.”

4. w  §  9.  programu  zapis:  „w  miejscowości  Zborów”  zastępuje  się  zapisem:  „w
miejscowości Zielonki”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady
    Paweł Patrzałek
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