
 

 

UCHWAŁA NR 166/XIX/20 

RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 150/XVII/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Nowa Ruda w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713) oraz art. 11 ust. 1 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 638)  po zaopiniowaniu przez: 

1. powiatowego lekarza weterynarii; 

2. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze 

Gminy Nowa Ruda; 

3. dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Nowa Ruda, Rada 

Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 150/XVII/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 kwietnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Nowa Ruda w 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020r., poz. 3125) wprowadza się następującą 

zmianę: 

§ 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „§ 8. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów usypiania ślepych miotów. 

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 

a) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia  

dla nich właścicieli; 

b) zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 lit. a, przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, 

z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych związanych z realizacją 

Programu; 

c) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie, o której mowa w ust. 2 lit. b, na podstawie wystawionego rachunku (faktury).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

Bożena Sołek-Muzyka 
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