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Projekt 

 

z dnia  8 września 2022 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia ……………… 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXX/235/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Lipsk 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 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 

ze zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXX/235/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipsk 

w 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany: 

W załączniku do uchwały nr XXX/235/2022 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Lipsk w 2022 roku § 12 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 12. Na realizację zadań wynikających z Programu planuje się zabezpieczenie środków w wysokości 47.000 zł, 

w tym: 

1) zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich odławianie, 

obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku, usypianie ślepych miotów, poszukiwanie 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 40.000 zł, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 300 zł, 

3) plan kastracji i sterylizacji psów i kotów należących do właściciela lub opiekuna społecznego – 3.000 zł, 

4)  koszty związane z całodobową opieką weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt – 3.000 zł, 

5) koszty utrzymania zwierząt gospodarskich wymagających w danym momencie opieki – 500 zł, 

6) działania edukacyjne - ulotki, broszury, plakaty - 200zł.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska. 

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

Podlaskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 

 

 

Tadeusz Krysiuk 
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UZASADNIENIE 

W programie na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone na sterylizacje i 

kastracje zwierząt należących do właścicieli lub opiekunów społecznych. Środki zabezpieczone na realizację 

ww. zadania okazały się niewystarczające. W związku z tym, konieczne jest zwiększenie kwoty 

zabezpieczonej w budżecie na realizację ww. zadania zgodnie z treścią projektu uchwały.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


