
 

 

Projekt 

UCHWAŁA NR …/               /2018 

RADY GMINY W ROGOWIE 

z dnia          2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2018 roku 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz z art. 11a ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840z 2018 r. poz. 

650 i poz. 663) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr 236/XXXXII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 marca 2018 r. w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2018 r. 

poz. 1737) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) Gmina Rogów, 

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, 

współpracujące z Gminą Rogów, 

3) szkoły z terenu Gminy Rogów.” 

2) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

    „2) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych  

          przekazywanych do adopcji.” 

4) Skreśla się § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

5) § 12 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 1. Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie 

Gminy Rogów na rok 2018 w wysokości 42.000,00 zł. 

2. Zakłada się wydatkowanie środków finansowych w następujący sposób: 

1) na realizację zadań: odławiania bezdomnych zwierząt, umieszczania i zapewnienia im 

opieki w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację w 

schroniskach, - nie więcej niż 36.000,000 zł. 



 

 

2) na pozostałe zadania określone w niniejszym Programie – nie więcej niż 6.000,00 zł.” 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.  

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

Województwa Łódzkiego.  

 

 

 

 

 


