
Uchwała Nr VII/46/2019 

Rada Gminy Baranowo 

z dnia 28 marca 2019  r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 11a 

w związku z art. 11 ust.1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

 (Dz. U. z 2019 r. poz.122 z późn.zm.) Rada Gminy Baranowo,  po zaopiniowaniu projektu 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii  i dzierżawców obwodów łowieckich na terenie 

Gminy Baranowo uchwala,  co następuje: 

§ 1. 

W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 20 lutego 

2019  r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt” (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r,. 

poz.2737), § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

„2. W 2019 roku Gmina Baranowo zapewniła w budżecie kwotę 10.000,00zł na realizację 

niniejszego Programu, w tym: 

1) wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt – 7.400 zł, 

2) usypianie ślepych miotów- 400,00zł, 

3)  zakup karmy celem dokarmiania bezdomnych kotów- 400,00 zł, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń  drogowych 

z   udziałem zwierząt – 1.800,00 zł.  

Środki będą wydatkowane poprzez zlecanie przez Gminę Baranowo konkretnych 

zamówień związanych z realizacją Programu określonym podmiotom, na podstawie art.4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. 

poz.1986 z późn.zm.),   bądź poprzez zlecanie zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz.450 z późn. zm.)”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

§ 3. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 

 


