UCHWAŁA NR XLVIII/383/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Programu
opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na terenie gminy Gogolin na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku do uchwały w Rozdziale 3,w § 3 dodaje się pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3.3
W ramach ograniczenia populacji kotów wolno żyjących dwa razy w roku: wiosną (marzec
- kwiecień) oraz jesienią (wrzesień - październik) przeprowadzana będzie ich akcyjna sterylizacja i kastracja
przez zakład leczniczy dla zwierząt - Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Skóra przy
ul. Kozielskiej 1 w Krapkowicach. Koty wolno żyjące będą doprowadzane do lecznicy przez
tzw. społecznych opiekunów, członków organizacji społecznych, wolontariuszy po wcześniejszym uzyskaniu
skierowania na zabieg, które zostanie wystawione przez Urząd Miejski w Gogolinie.
Po zabiegu koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego wyłapania. Skierowania na zabiegi
sterylizacji lub kastracji będą wydawane do czasu wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy
przeznaczonych na ten cel";
2) w załączniku do uchwały w Rozdziale 10, § 10 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 10. Środki finansowe na
realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Gogolin
na 2018 rok w łącznej kwocie 51 900,00 zł, w tym:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy - 1 900,00 zł;
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie - 1 000,00 zł;
3) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
- 7 000,00 zł;
4) usypianie ślepych
- 6 000,00 zł;

miotów

zwierząt,

sterylizacja/kastracja

zwierząt

w lecznicach

weterynaryjnych

5) odławianie bezdomnych zwierząt - 6 000 zł,
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt;
sterylizacja/kastracja zwierząt przyjętych do schroniska; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
domowym - 30 000,00 zł."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Rudolf Bekiesz
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