
UCHWAŁA NR XXVI /208 /2016
RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXI/170/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Czarnków w 2016 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2016 roku poz. 446) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - o ochronie zwierząt (Dz.U. 
z 2013 roku , poz. 856 ze zmianami). RADA GMINY CZARNKÓW uchwala co następuje: 

§ 1. W rozdziale 11 „ Finansowanie programu” Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr XXI/170/2016 z dnia 
24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków w 2016 roku § 12 otrzymuje brzmienie: 

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone są w budżecie Gminy na 
rok 2016 w wysokości 164.000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i wydatkowane będą zgodnie 
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zmianami). Powyższa kwota 
zabezpieczona jest na realizację zadań związanych z: 

1) zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

2) opieką nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dożywianie; 

3) odławianiem bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizacją albo kastracją psów; 

5) poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianiem ślepych miotów; 

7) realizacją porozumienia z gospodarstwem rolnym; 

8) realizacją umowy z lekarzem weterynarii; 

9) znakowaniem psów w schronisku. 

§ 2. Pozostałe zapisy powyższej uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Wielgosz
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