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UCHWAŁA NR LVII/505/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 24 maja 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LIII/484/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Karczew w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr LIII/484/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Karczew na 2018 rok zmienia się § 13, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 13. W budżecie Gminy Karczew na 2018 r. zarezerwowano środki w wysokości 42.500,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na realizacje Programu, w tym na:
1) odłowienie bezdomnych zwierząt, przyjęcie do schroniska i bezterminowe utrzymanie w schronisku
przeznaczono kwotę 30.000 zł,
2) świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt przeznaczono kwotę 7.000 zł,
3) usypianie ślepych miotów, sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów oraz przygarniętych suczek
i kotek przeznaczono kwotę 3.000 zł,
4) pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami gospodarskimi przekazanymi pod opiekę gospodarstwa
rolnego, o którym mowa w § 10 Programu przeznaczono kwotę 1.000 zł,
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie przeznaczono kwotę
1.500 zł.”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

1) Zmiana
2) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 653.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

