
 

/PROJEKT/ 

 

Uchwała Nr …………….. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……………………... 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/676/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki 

Dolne na rok 2022”. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11  

i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 572) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych, 

opinii dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy 

Ustrzyki Dolne oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy, Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych 

uchwala, co następuję: 

§ 1. 

W uchwale Nr LII/676/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 marca 2022 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022” wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

§ 10 ust. 3  otrzymuje brzmienie:  

 

„3.  Środki finansowe będą wydatkowane na: 

- cele związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi umieszczonymi w schronisku, 

miejscu czasowego przetrzymywania lub w gospodarstwie rolnym – 18 000,00 zł 

-  cele  związane z opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych – 

6 000,00 zł 

-   wykonywanie zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów – 3 000,00 zł 

-   realizację zadań związanych z opieką nad kotami wolnożyjącymi – 2 000,00 zł 

- realizację zadania dotyczącego poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych  

zwierząt – 1 000,00 zł.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 
 

 
 



 

Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr ………. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia …………. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/676/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki 

Dolne na rok 2022”. 

 

Zgodnie z art. 11a ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 

jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt zawiera wskazanie wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na jego realizację oraz sposobów wydatkowania tych środków. Koszty 

realizacji programu ponosi gmina.  

W uchwale nr LII/676/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 marca  

2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022” została 

określona ogólna kwota 30 000,00 zł na realizację poszczególnych celów określonych w § 10 

ust. 3  ww. uchwały. Prokuratura Rejonowa w Lesku stwierdziła stan niezgodny z prawem  

w § 10 ust. 3  ww. uchwały wskazując na obowiązek podzielenia uchwalonej kwoty  

30 000, 00 zł na poszczególne działania wskazane w Programie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 
 

 
 

 


