
UCHWAŁA NR XXIX/277/20 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/208/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 638) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/208/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2020 roku zmienia się treść § 14, który otrzymuje brzmienie: "§ 14. Środki 
finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy w wysokości 
61350,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) z czego: 

1) 50184,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt; 

2) 7852,50 zł na elektroniczną identyfikację zwierząt; 

3) 3313,50 zł inne wydatki związane z realizacją programu w tym: usługi weterynaryjne, sterylizacja lub kastracja 
kotów wolno żyjących, zakup karmy dla kotów wolno żyjących". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby zmiany wysokości środków przeznaczonych na
realizację zadań z zakresu opieki nad zwierzętami. Zaplanowana wcześniej kwota w wysokości 60000,00 zł
okazała się niewystarczajaca. Dla zapewnienia ciagłości elektronicznej identyfikacji zwierząt na terenie miasta
istnieje potrzeba zwiększenia środków na to zadanie o 1350,00 zł.
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