
UCHWAŁA NR XXXVII/379/2022 
RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/310/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Łodygowice w 2022 roku 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnych opinii Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Żywcu oraz Koła Łowieckiego ,,Puszczyk’’ w Łodygowicach 

RADA GMINY ŁODYGOWICE 
uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXX/310/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Łodygowice w 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 11. ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są 
w budżecie Gminy Łodygowice na 2022 rok w wysokości 60 500,00 zł.”. 

§ 11. ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Środki finansowe wydatkowane będą z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań w następujący 
sposób: 

Lp. Jednostka realizująca Sposób wydatkowania środków 

Wysokość środków 
przewidywanych 
w budżecie Gminy na 
poszczególne cele, 
wyrażona w zł. brutto 

Łącznie kwota 
przeznaczona na 
realizację 
programu w 2022 
roku, wyrażona 
w zł. 

1 
Odławianie bezdomnych zwierząt 
i zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku 

26 000,00 

2 Transport odłowionych zwierząt 
do schroniska 22 000,00 

3 poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt 200,00 

4 Sterylizacja lub kastracja 1 800,00 

5 Opieka nad wolnożyjącymi 
kotami, w tym ich dokarmianie. 

 
1 000,00 

6 

Zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt  

8 500,00 
 

7 Usypianie ślepych miotów  500,00 

8 

Gmina Łodygowice 
na podstawie 
zawartych umów 
i porozumień 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt 
gospodarskich 500,00 

60 500,00  

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

 
 

Czesław Wandzel 
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