
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131 /22 
Burmistrza Czechowic-Dziedzic 
z dnia  9 sierpnia  2022 r. 
 

 
 
 

 
          /projekt/ 

 
Uchwała Nr………. 22 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach 
 

                                                              z dnia ……………….  2022 r. 
 
zmieniająca uchwałę nr XLVII/550/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 8 marca 

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

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2022  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.572) 
 

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach 
uchwala 
 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVII/550/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 
8 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2022 § 15 otrzymuje brzmienie: 
„§ 15. Na realizację zadań objętych Programem w 2022  r. przeznacza się z budżetu Gminy środki 
finansowe w łącznej wysokości: 231 000,00 zł  w tym:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku   -   55 681,89 zł 
2) opieka  nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie     -   12 000,00 zł 
3) odławianie bezdomnych zwierząt    - 109 577,96 zł 
4)  obligatoryjna kastracja zwierząt w Schronisku,  -   14 378,28 zł 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  -     2 684,87 zł 
6) usypianie ślepych miotów     -        400,00 zł 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia  
miejsca dla zwierząt gospodarskich    -    3 000,00 zł  
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w    
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  -  14 277,00 zł 
9) kastracja zwierząt właścicielskich i ich oznakowanie  - 19 000,00  zł”   
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.      
 
 
 
 
 
 
         Przewodniczący 
         Rady Miejskiej 
 
         Damian Żelazny 

 
 

 
 


