
UCHWALA NrXLII/267/2013 
RADY GMINY PACANOW 

z dnia 5 wrzesnia 2013r. 

w sprawie zmiany programu opieki nad zwierẑ tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierẑ t na terenie Gminy Pacanow w 2013r. 

stanowî cego zat̂ cznikdo uchwaly Nr XXXV/227/13 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.l5;art.40 ust.l i art.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorz^dzie gminnym (tj. tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.594z pozn.zm.), art. 1 la 
ust.l i art.33 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierz^t (Dz. U. z 2003r. Nr 
106, poz. 1002 z pozn. zm.) Rada Gminy Pacanow uchwala, co nast̂ puje: 

§ 1 . 
W programie opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t 
na terenie gminy Pacanow w 2013r. stanowi^cym zat^cznik do Uchwaly Nr XXXV/227/13 

Rady Gminy Pacanow z dnia 01 marca 2013r wprowadza si? nast?puĵ ce zmiany : 
1) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Realizacj§ zadah okreslonych w ust. 1 pkt. 1 zapewni Schronisko prowadzone przez Fundacj? 
Opieki nad Zwierzftami Bezdomnymi Przytulisko, 28-100 Busko-Zdroj, Zbludowice, ul. 
Korczyhska 48". 
2) § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie : 
„ Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzen drogowych 
realizowane bfdzie na podstawie zawartej umowy z lekarzem weterynarii prowadzqcym 
gabinet weterynaryjny w miejscowosci Rataje Shipskie, 28-133 Pacanow." 
3) § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„ W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierz^t gospodarskich 
Gmina posiada oswiadczenie wlasciciela gospodarstwa rolnego P. Urszuli Tutak zam. 

KoHco -Zabieckie, Gm. Pacanow o gotowosci sprawowania opieki nad zwierz^tami 
bezdomnymi gospodarskimi" . 
4) § 10 otrzymuje nowe brzmienie: 
1. Koszt realizacji zadan okreslonych w niniejszym programie ponosi Gmina. 
2. W 2013roku przewidziane srodki wynosz^ pi^tnascie tysi?cy ziotych. 
3. Wydatkowanie srodkow nast^i poprzez zawieranie umow z wykonawcami zadan 
przewidzianych w „ programie" 

§2 . 

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Pacanow. 

§ 3 . 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym 
Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego. 


