
UCHWAŁA NR XXXV/118/13
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/110/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Łubnice w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz.594, z późniejszymi zmianami), i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale nr XXXIV/110/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 maja 2013 roku 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Łubnice w 2013 roku w ten sposób, że: 

1. § 3 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia.”. 

2. W załączniku do uchwały: 

1) w § 6 dodaje się ustęp 8 w następującym brzmieniu: „Czynności określone w ust. 6 i 7 realizować będzie 
P.U.H. Jarosław Dudzic, z siedzibą w Cedzynie 129, 25-900 Kielce”. 

2) § 11 uzyskuje następujące brzmienie: „Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt bezdomnych realizowany jest w oparciu o umowę zawartą z Gabinetem Weterynaryjnym 
„Chiron”, Plac Uniwersału Połanieckiego 17, 28-230 Połaniec”, 

3) § 14 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: „Środki określone w ust. 2 będą wydatkowane z przeznaczeniem 
na: 1) odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska oraz zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku,  ich sterylizację i kastrację oraz dokonywanie eutanazji z konieczności – w wysokości 
2000 zł, 2) dokarmianie wolno żyjących kotów – w wysokości 1000 zł, 3) zapewnienie opieki zwierzętom 
gospodarskim – w wysokości 2000 zł.

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice. 

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