
UCHWAŁA NR L/463/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 11a ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz U. z 2017 poz. 1840 oraz z 2018 poz. 650, 663) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/419/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów 
w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §18 otrzymuje nowe brzeminie: ..Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu 
zabezpieczone są w budżecie Gminy Jędrzejów w wysokości 400 000,00 zł i przedstawiają się następująco:

1. Środki przeznaczone na schronisko: 290 000,00zł

2. Środki przeznaczone na opiekę weterynaryjną, realizację bonów na wykonanie zabiegu sterylizacji lub 
kastracji zwierząt oraz zakup karmy: 93 000,00 zł

3. Środki przeznaczone na odbiór i utylizację padliny: 7 000,00 zł

4. Środki przeznaczone na pozostałe zadania: 5 000,00 zł

5. Środki przeznaczone na kastrację i sterylizację zwierząt adoptowanych bezpośrednio z Zakładu Usług 
Komunalnych w Jędrzejowie: 5 000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska
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UZASADNIENIE

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców gminy Jędrzejów bonami o wartości 100

zł na kastrację i sterylizację zwierząt zaistniała potrzeba zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel.

Zmniejszono plan wydatkowania środków na schronisko, odbiór i utylizację padliny oraz środków

przeznaczonych na kastrację i sterylizację zwierząt adoptowanych bezpośrednio z Zakładu Usług

Komunalnych w Jędrzejowie na rzecz bonów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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