
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/221/2021 
RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 29 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXII/186/2021 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Krzyżanów na rok 2021” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 638) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Weterynarii w Kutnie, a także organizacji 
społecznych których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców i zarządców 
obwodów łowieckich działających na obszarze gminy  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/186/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia  26 marca 2021 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2021” (Dz. Urz.  Woj. Łódzkiego poz. 1708) § 4 otrzymuje 
brzmienie: 

„1. Środki finansowe, przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu,  zabezpieczone są 
w budżecie Gminy na 2021 rok w dziale 900, rozdziale 90095 § 4300 w łącznej kwocie 73.000 zł, 
w tym na: 

L.p. Sposób wydatkowania Kwota 
1. Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczenie w schronisku dla zwierząt, 

całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt umieszczonych w schronisku 
65.200,00 

2. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzenie kampanii 
informacyjnej oraz edukacyjnej 

     500,00 

3. Usypianie ślepych miotów      400,00 
4. Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących      200,00 
5. Sterylizacja i kastracja psów przekazanych do schroniska     2.500,00 
6. Umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, karmienie i  leczenie   2.000,00 
7. Zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych  z udziałem zwierząt 
  2.000,00 

8. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie      200,00 

2. Środki  finansowe, przeznaczone  na  realizację  Programu, wydatkowane będą  w sposób  
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów oraz  optymalnego  doboru  
metod  i środków służących osiągnięciu założonych celów w ramach świadczenia usług i dostaw na 
podstawie umów zawieranych w obowiązujących trybach.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 listopada 2021 r.

Poz. 5322



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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Czekaj 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5322


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 zm. Ustęp 1
	Paragraf 1 zm. Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3


		2021-11-18T14:24:37+0000
	Polska
	Mariusz Kościołek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




