
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/254/2022 

RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI 

z dnia 31 maja 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 572), Rada Miasta Stoczek Łukowski, uchwala co następuje: 

§ 1. § 12. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2022 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/242/2022 Rady 

Miasta Stoczek Łukowski z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2022 r., 

otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. Na realizację Programu w roku 2022 zapewnia się w budżecie Miasta Stoczek Łukowski 

kwotę 8 000,00 zł. z przeznaczeniem na: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 5 700,00 zł.; 

2) odławianie bezdomnych zwierząt  – 900,00 zł.; 

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt - 600,00 zł.; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt - 100,00 zł.; 

5) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych – 200,00 zł.; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt – 300,00 zł.; 

7) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie  – 100,00 zł.; 

8) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich -  100,00 zł.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski. 

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

Województwa Lubelskiego. 

                                                                                     

                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                                               Krzysztof Szczepańczyk  

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 czerwca 2022 r.

Poz. 3106
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