UCHWAŁA NR 228.XXXVIII.2022
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
z dnia 20 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 218.XXXVI.2022 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura” na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z
2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 572) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 218.XXXVI.2022 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Płoniawy- Bramura” na rok 2022 w ten sposób, że wprowadza się w treści Programu zawartego
w załączniku
do
uchwały
następujące
zmiany:
Rozdział 5 § 6 otrzymuje brzmienie: ,,Środki na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczono
w budżecie Gminy Płoniawy Bramura na rok 2022 w wysokości 28 000,00 złotych w tym na:
1) wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 20 664,00 zł,
2) całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 1000,00 zł,
3) utylizacja zwłok zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych 2592,00 zł
4) sterylizacja i kastracja bezpańskich kotów z terenu gminy – 1744,00 zł,
5) zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 500,00 zł,
6) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy – 1000,00 zł,
7) usypianie ślepych miotów – 500,00 zł. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia środków
finansowych wymienionych w preliminarzu będą dokonywane zwiększenia budżetu na bieżąco. ‘’
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoniawy - Bramura.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Majewski
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