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PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……………… 

RADY GMINY LELÓW 

z dnia ……………….. r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lelów nr XXX/208/2021  

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Lelów w 2021 roku 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  

z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 poz. 638) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) po zasięgnięciu opinii Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Częstochowie, kół łowieckich dzierżawiących 

poszczególne obwody oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.  

z 2020.1057 z późn. zm.), których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 

obejmujące swym działaniem obszar gminy Lelów, Rada Gminy Lelów uchwala: 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Lelów nr XXX/208/2021 z dnia 25 

lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów  

w 2021 roku (Dz.U. Woj. Śl. z 2021 r. poz.1612) wprowadza się zmiany: 

 

1. § 6 otrzymuje brzmienie: 

1. Gmina wprowadza dodatkowy mechanizm zmniejszania populacji 

bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów, których opiekunami są 

mieszkańcy Gminy Lelów.  

2. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 realizowane są na podstawie umowy 

zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym, o którym mowa w § 3 ust. 2 

3. Aby skorzystać z zabiegu, o którym mowa w ust.1 należy spełnić łącznie 

poniższe warunki:  

a) opiekun zwierzęcia musi mieć adres zamieszkania na terenie gminy 

Lelów, 

b) w przypadku psów/suk wymagane jest posiadanie aktualnego 

szczepienia przeciw wściekliźnie. 

4. Właściciel zwierzęcia w celu wykonania zabiegu sterylizacji  lub kastracji 

psa/kota zgłasza się do Gminy Lelów w celu wypełnienia  stosownego 

wniosku, w którym potwierdza spełnienie warunków zawartych  

w ust. 3. 
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2.   

Środki finansowe przeznaczone na realizację programu oraz sposób 

wydatkowania tych środków. 

1) Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zostaną 

wydatkowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby związane z jego 

realizacją, przy czym w zabezpieczonej w budżecie Gminy Lelów na 2021 

rok kwocie 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy 00/100 

złotych) przeznacza się na: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 

zwierząt - kwota  10 000,00 zł, 

b) odławianie bezdomnych zwierząt – kwota 13 000,00 zł, 

c) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla 

zwierząt – kwota 2 000,00 zł, 

d) usypianie ślepych miotów – kwota 1 000,00 zł, 

e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt–kwota 4 000,00zł, 

f) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – kwota  

2 000,00 zł, 

g) sterylizacja/kastracja zwierząt domowych, w szczególności psów i 

kotów oraz sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących – 9 000,00 zł, 

h) zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – kwota 3 000,00 zł, 

i) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – kwota 2 000,00 zł. 

2) Środki wymienione w ust. 1 zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Lelów 

z działu 900, rozdziału 90095 § 4210 i § 4300. 

3) Środki finansowe, o których mowa w ust.1 będą wydatkowane poprzez 

a) zlecanie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie  

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), 

b) zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Władysław Jaworski 

 

 


