
UCHWAŁA NR XXXII/234/2013
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013 roku 
dotyczącej Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142 
poz.1591 ze zm./ oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 
poz.1002 z późn.zm.) 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXX/219/2013 – Program Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt na 
Terenie Gminy Czarnocin w miejsce zapisu o treści: § 2 : „ Zapewnienie opieki weterynaryjnej z terenu Gminy 
Czarnocin realizują: 

ust.2 Gabinet Weterynaryjny Maria Czech ul. Ppor. Sokoła 58/1, 28-530 Skalbmierz wprowadza się 
następujące zmiany: 

ust.2 Gabinet Weterynaryjny Nowak Robert ul. Batalionów Chłopskich 83, 28-400 Pińczów. 

ust. 3 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 
następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Czarnocin z właścicielem gospodarstwa. wprowadza się 
następujące zmiany: 

ust.3 w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne 
Pana Pawła Dembowskiego zam. Czarnocin 108, 28-506 Czarnocin. Wykreśla się treść ust.4: umowy te zawierane 
są każdorazowo w indywidualnych przypadkach z osobami które wcześniej wyraziły gotowość ich przyjęcia. 

§ 3 ust.2 : „ poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 
wprowadza się następujące zmiany: 

§ 3 ust.2: ”poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, 
poprzez akcje adopcyjne tj. publikowanie zdjęć zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czarnocinie 
www.czarnocin.com.pl, oraz rozwieszanie informacji wraz ze zdjęciem na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. 
Akcja adopcyjna zwierząt zakończona zostanie podpisaniem dokumentów adopcyjnych. 

§ 10 ust. 2 : „Na realizacje zadań określonych w niniejszym Programie zabezpieczone zostaną środki w kwocie 
10.000zł. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 10 ust.2: „Na realizację określonych w niniejszym Programie zadań zostaną zabezpieczone środki w kwocie 
10.000 zł. odpowiednio: 

a) 4.000 zł. na realizację całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi w przypadkach 
zdarzeń drogowych,kastrację, sterylizację, usypianie ślepych miotów i karmę, 

b) 6.000 zł. na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnocinie 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.11a ust. 2 pkt 5 i 7 oraz ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 Nr 
106 poz.1002 ) Rada Gminy w Czarnocinie w drodze uchwały Nr XXXII/234/2013 z dnia 28 maja 2013 roku 
określiła sposób poszukiwania dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych 
poprzez akcje adopcyjne tj. publikowanie zdjęć zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czarnocinie 
www.czarnocin.com.pl, oraz rozwieszenie informacji wraz ze zdjęciem na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. 
Akcja adopcyjna zostanie zakończona podpisaniem stosownych dokumentów adopcyjnych. Zgodnie z art. 11a ust. 
2 pkt 7 Rada Gminy w Czarnocinie w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich wskazała 
gospodarstwo rolne Pana Pawła Dembowskiego zam. Czarnocin 108, 28-506 Czarnocin. Na podstawie art. 11a ust. 
5 na realizację zadań określonych w niniejszym Programie zabezpieczone zostaną środki w kwocie 10.000zł. 
odpowiednio 4000zł. na realizację całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi 
w przypadkach zdarzeń drogowych, kastrację, sterylizację, usypianie ślepych miotów oraz karmę i 6000zł. na 
wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Ponadto zmieniono zapis w § 2 pkt 2 dotyczący 
zawartej umowy z lekarzem weterynarii gdzie dotychczas był Gabinet Weterynaryjny Pani Marii Czech ul. Ppor. 
Sokoła 58/1 28-530 Skalbmierz na Gabinet Weterynaryjny Nowak Robert ul. Batalionów Chłopskich 83, 28-400 
Pińczów z uwagi na zawarcie nowej umowy. 
Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w uchwale. 
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