
UCHWAŁA NR XIX/133/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 28 listopada 2019 r.

uchwała intencyjna w sprawie zamiaru przystąpienia do realizacji projektu pn: "Budowa 
Gminnego Schroniska dla zwierząt w Świebodzicach".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.                  
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. )  w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.), Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska wyraża wolę przystąpienia do projektu  pn: "Budowa Gminnego Schroniska 
w Świebodzicach", realizowanego w ramach zadań własnych Gminy na lata 2020-2023.

§ 2. Przystąpienie do realizacji zadania uzaleznia się od uzyskania środków finansowych na pokrycie 
kosztów związanych z powstaniem gminnego schroniska dla zwierząt.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Halina Mądra
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki

zwierzętom bezdomnym, należy do zadań własnych gminy.

Grupa Inicjatywna mieszkańców Świebodzic widzi potrzebę wybudowania schroniska dla psów i

kotów na terenie Gminy Świebodzice.

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt związane powinno być również z

zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianiem bezdomnych zwierząt,

obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt w schronisku. Można byłoby również

zabezpieczyć miejsca dla bezdomnych zwierząt spoza obszaru Gminy.

Grupa Inicjatywna po wstępnej analizie funkcjonowania takich obiektów w innych gminach,

proponuje na ten cel w budżecie gminy przeznaczyć kwotę około 800.000 zł ze środków własnych

gminy, w przypadku braku możliwości pozyskania środków w ramach programów

pozabudżetowych.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Świebodzicach

uważamy za uzasadnione.
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