UCHWAŁA NR XXVII/197/16
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 28 września 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Olesno na rok 2016
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, poz.645, poz. 1318) oraz art. 11a, ust.1,ust.2, ust.3, ust.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XVIII/146/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 marca 2016r. w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Olesno na rok 2016 w ten sposób, że:
- § 5, ust. 2 otrzymuje brzmienie: W sytuacjach nagłych, gdy zwierzę zostało umieszczone w innym schronisku
lub niemożliwe jest wykonanie zabiegu przez podmiot wskazany powyżej albo nie wymagających
umieszczenia zwierzęcia w schronisku dopuszczalne jest zlecenie tych czynności innemu podmiotowi
posiadającemu niezbędne kwalifikacje formalne oraz warunki faktyczne dla wykonania zabiegu.
- § 6, ust. 1 otrzymuje brzmienie: Poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku
oraz dokonywanie adopcji zwierząt odbywa się za pośrednictwem schroniska prowadzonego przez Fundację
„ZWIERZYNIEC” z siedzibą w Wieluniu, ul. 18-go Stycznia nr 131.
- § 6, ust. 2 otrzymuje brzmienie: Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz dokonywanie
adopcji realizowane jest również za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi weterynaryjne w
ramach niniejszego programu poprzez:
a) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy
Olesno oraz stronach internetowych.
b) informacje kierowane przez podmioty zajmujące się opieką nad zwierzętami, w
prowadzące usługi weterynaryjne i schroniska dla zwierząt.

szczególności podmioty

- w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Do czasu przekazania zwierzęcia do schroniska lub adopcji istnieje możliwość umieszczenia go na
zasadach tymczasowego pobytu w gabinecie weterynaryjnym wykonującym usługi na rzecz Gminy na okres
nie przekraczający 3 tygodni”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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