
UCHWAŁA NR XXXVI/280/21 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2021 r.” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 

Rada Gminy Pilchowice uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 uchwały nr XXXIV/267/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Pilchowice na 2021 r.”, wprowadza sięzmian w §10, który otrzymuje brzmienie: Środki finansowe 
przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2021 r. zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Pilchowice 
i wynoszą w 2021 roku 42 000,00 zł. Środki będą wydatkowane w następujący sposób: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku - 19 000,00 zł; 

b) odławianie bezdomnych zwierząt – 5 000,00 zł; 

b) przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt - 4 000,00 zł; 

c) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt przyjętych do schroniska – 0,00 zł; 

d) realizacja działań związanych ze sterylizacją oraz kastracją kotów wolno żyjących – 7 500,00 zł; 

e) realizacja działań związanych z usypianiem ślepych miotów – 600,00 zł; 

f) realizacja działań związanych z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt – 2 400,00 zł; 

g) realizacja działań związanych z utrzymaniem bezdomnych oraz czasowo odebranych właścicielowi lub 
opiekunowi na podstawie decyzji Wójta Gminy zwierząt gospodarskich – 2 500,00 zł; 

g) realizację działań związanych z dokarmianiem kotów wolno żyjących – 1 000,00 zł. Powyższe kwoty będą 
wydatkowane na podstawie umów z podmiotami realizującymi zadania na rzecz Gminy Pilchowice zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - 
Dz. U. poz. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały XXXIV/267/21 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Pilchowice na 2021 r. nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Pilchowice. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Waniczek 
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