
UCHWAŁA NR LIX/280/2014
RADY GMINY GRĘBOCICE

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/263/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębocice w 2014 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zmianami ), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 ), Rada 
Gminy Grębocice uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LVI/263/2014 Rady Gmin y Grębocice z dnia 25 marca 2014 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Grębocice w 2014 roku § 11 otrzymuje brzmienie:”§ 11. 1.Na realizację zadań określonych 
w Programie gmina Grębocice przeznacza kwotę 26.500 zł, w tym w szczególności na:

1) 200 zł − dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi kotami;

2) 5400 zł − zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom;

3) 16000 zł − wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;

4) 3900 zł − czipowanie psów w ramach planu znakowania zwierząt w gminie;

5) 1000 zł - zakup karmy dla adoptowanych zwierząt

2. Inne niezbędne środki będą zabezpieczane w miarę potrzeb.

3. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są zgodnie z wydatkami 
ujętymi w budżecie Gminy na 2014 r., będą wydatkowane w oparciu o Zarządzenie Nr 65.2014 Wójta Gminy 
Grębocice z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi 
i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. 
kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.)

4. Środki określone w ustępie 1 mogą ulec zwiększeniu bez konieczności wprowadzenia zmiany w programie.„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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