UCHWAŁA Nr LXII/450/22
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/423/22 z dnia 30 marca 2022 r. Rady Miejskiej
w Głownie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku stanowiącym załącznik do uchwały Nr
LVIII/423/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta
Głowno w 2022 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego poz. 2405) wprowadza się następujące
zmiany:
1) W § 2 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) ZWIERZ Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt z siedziba w Bieruniu.
Zajmująca się kastracją, sterylizacją i znakowaniem psów i kotów”;
2) W § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina zapewnia dofinansowanie
właścicielom zwierząt w wysokości 100% kosztów zabiegów sterylizacji albo kastracji
zwierząt przebywających pod opieką osób zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Głowno
oraz trwałym znakowaniu tych zwierząt, a także sterylizacji lub kastracji kotów wolno
żyjących na terenie Gminy Miasta Głowno we współpracy z „ ZWIERZ” Ogólnopolską
Fundacją na rzecz Ochrony Zwierząt, według następujących zasad:
1) Zabiegi, o których mowa w § 3 ust. 3 winny zostać wykonane w gabinecie weterynaryjnym
znajdującym się w Głownie Gabinet Weterynaryjny VET-PROTECT Dariusz Parys, ul.
Piątkowska 23, 95-015 Głowno i Pawła Brodowskiego właściciela Gabinetu
Weterynaryjnego, ul. Bielawska 20, 95-015 Głowno;
2) Właściciel lub podmiot wymieniony w § 5, chcący poddać zwierzę sterylizacji lub
kastracji, zgłasza je do Urzędu Miejskiego w Głownie oraz do lekarza weterynarii,
z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia
zabiegu;
3) Podmiot wymieniony w § 5 zaopiekuje się zwierzęciem po przeprowadzonym zabiegu
sterylizacji albo kastracji, wypuści je w miejscu dotychczasowego bytowania lub przekaże
do adopcji;
4) Warunkiem sfinansowania zabiegów, o których mowa w § 3 ust. 3 jest wyrażenie zgody na
elektroniczne znakowanie zwierząt wraz z rejestracją w ogólnopolskiej bazie danych
zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL;
5) Zabiegi sterylizacji dofinansowywane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili
obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie;
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6) Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów w ilości maksymalnie 1 szt.
rocznie;
7) Finansowanie kosztów zabiegów będzie realizowane do momentu wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Głowno na rok 2022;
8) Dodatkowe badania, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne, nie są objęte finansowaniem.
Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi
kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku
ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.”;
3) W załączniku do Programu po tiret o treści „poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych
zwierząt” dodaje się tiret o treści: „kastracja i znakowanie psów i kotów posiadających
właściciela oraz kotów wolno żyjących z czego 50 % środków pochodzi z darowizny
przekazanej przez Fundację „ZWIERZ” pozostałe 50 % są to własne środki Gminy
z planowanymi środkami finansowymi na kwotę 10 000,00 zł.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głownie
Grzegorz Szkup
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