
UCHWAŁA NR LII/523/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/480/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)1) i art 11a, ust 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 
Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/480/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2014, wprowadza się 
następującą zmianę: § 5. otrzymuje brzmienie: 
1) Wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 pkt. 4, 5 i 6 powierzone zostaje 

przedsiębiorstwu GABINET WETERYNARYJNY "MEDWET" Marcin Komorowicz, 
25-224 Kielce, ul. Berberysowa 34, prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt, 
zlokalizowane pod adresem ul. Przemysłowa 89, 26-052 Nowiny. 

2) Zadaniem, o którym mowa w § 1 pkt. 4 objęte zostają wszystkie zwierzęta (samice 
i samce) przekazane schronisku dla zwierząt z terenu Gminy Staszów, których stan 
zdrowia i wiek nie stanowią przeszkód do wykonania zabiegu. Zabieg sterylizacji bądź 
kastracji wykonywany jest przez lekarza weterynarii, posiadającego prawo do 
wykonywania zawodu, nadane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną. 

3) Zadaniem, o którym mowa w § 1 pkt. 5 objęte zostają wszystkie zwierzęta przekazane 
schronisku dla zwierząt z terenu Gminy Staszów. Poszukiwanie nowych właścicieli dla 
zwierząt odbywa się poprzez umieszczanie ogłoszeń o możliwości adopcji zwierzęcia 
wraz z jego zdjęciem w internecie, na portalach do tego przeznaczonych oraz korzystanie 
z pomocy wolontariuszy, działających w schronisku. Przekazanie zwierzęcia nowemu 
właścicielowi odbywa się na podstawie pisemnego potwierdzenia podpisanego przez 
nowego właściciela oraz przedstawiciela schroniska. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kryspin Bednarczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, 
Dz. U. z 2014 r. poz. 379
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/523/14

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856), Rada Miejska w Staszowie 
przyjęła w dniu 28 marca 2014 r. w drodze uchwały Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 
2014. 

 W dniu 20 maja 2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wpłynęło pismo 
Wojewody Świętokrzyskiego, odnoszące się do treści przedmiotowej uchwały. Zgodnie 
z uwagami zawartami w ww. piśmie Rada Miejska w Staszowie zobligowana została do 
dokonania zmian w uchwale, w zakresie uszczegółowienia formy i sposobu realizacji 
zadań, wskazanych w § 1 pkt 4 i 5 załącznika Nr 1 do uchwały. Przedmiotowe zmiany 
wprowadzono w treści niniejszej uchwały, zgodnie z uwagami Wojewody 
Świętokrzyskiego.
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