
UCHWAŁA NR XXV/226/2017
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 
wprowadzenia „ Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie 

gminy Stanisławów".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U z 2016 roku 
poz.446 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( 
Dz U z 2013 roku poz. 856 ze zm), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku 
Mazowieckim oraz Kół Łowieckich, których tereny działania obejmują gminę Stanisławów oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt działających na terenie gminy Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIV/208/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 
2017 roku w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Stanisławów” w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5 Podmiotem realizującym odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Stanisławów jest Marzena 
Golańska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe " PERRO " z siedzibą 
Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

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

   

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856 z późn. zm.) Rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to
wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę.

W dniu 30 marca 2017r. uchwałą Nr XXIV/208/2017 Rada Gminy Stanisławów przyjęła
Program zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy
Stanisławów.

W związku z tym, że w uchwalonym Programie pominięto dane podmiotu świadczącego
usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt należy podjąć uchwałę zmieniającą
i uzupełnić treść Programu o powyższy zapis.
  Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Gminy Stanisławów projektu uchwały
jest uzasadnione.
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