
UCHWAŁA  Nr XXIV/180/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXI/158/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Gnojno na rok 2017” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 

ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Gnojno na rok 2017”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/158/17 z dnia 28 marca 2017 r., (Dz. 

Urz. Woj. Św. z 2017 r., poz. 1188) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki odbywa się w następujący sposób: 

1) Gmina Gnojno na podstawie umowy powierza wyłapywanie zwierząt podmiotowi prowadzącemu 

schronisko dla zwierząt w Nowinach, ul. Przemysłowa 89, tj. Gabinet Weterynaryjny „MEDWET”, 

Marcin Komorowicz, ul. Berberysowa 34, 25-224 Kielce; 

2) wyłapane zwierzęta przewożone są niezwłocznie do schroniska wymienionego w punkcie 1.”; 

2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Urząd Gminy w Gnojnie w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne, m.in. w zakresie 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania 

a także adopcji bezdomnych zwierząt.”; 

3) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. Program realizowany będzie ze środków finansowych budżetu Gminy Gnojno w wysokości 8.400 

zł, w tym na: 

1) wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 2 052,20 zł; 

2) dokarmianie kotów wolno żyjących - 100 zł; 

3) opieka weterynaryjna - 6 247,80 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

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

Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  

Id: 8A8EC38B-C152-4F14-8CBA-A717B1DFC840. Podpisany Strona 1 z 2



UZASADNIENIE 

W dniu 24 lipca 2017 r. wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego, dotycząca zapisów uchwały Nr 

XXI/158/17 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Gnojno na rok 2017”, związanych m.in. 

z niewskazaniem podmiotu odpowiedzialnego za wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 

Przyjmując argumentację przedstawioną w skardze za zasadną, przygotowano zmianę zapisów § 5 

zaskarżonego Programu tak, aby wskazywały podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

i sposób ich dostarczania do schroniska. W § 13 zawarto z kolei zapis, który nie wykracza poza uprawnienia 

ustawowe w zakresie edukacji mieszkańców dotyczącej ochrony zwierząt. Nadto w § 14 określono wysokość 

środków finansowych, które będą przeznaczone na konkretne cele związane z wykonaniem uchwały. 

Proponowane zmiany zostały przesłane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku-Zdroju i zostały 

zaopiniowane pozytywnie (pismo z dnia 4.08.2017 r. znak PIW.40.O.U5.2.2017). 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
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