
UCHWAŁA Nr 60/XXXVIII/2021 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 18 maja 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 41/XXXV/2021 z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 638), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 41/XXXV/2021 z dnia 31 marca 

2021 r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Żabia Wola w 2021 roku” wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 13 otrzymuje brzmienie :  

„Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację programu oraz sposób  

ich wydatkowania 

1. W budżecie gminy Żabia Wola na rok 2021 zostały zapewnione środki w wysokości 

113 800,00 złotych brutto na realizację wszystkich określonych w Programie celów. 

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu: 

1) 36.800,00 zł -wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żabia Wola, zapewnienie 

miejsca i opieki bezdomnym psom w schronisku, obligatoryjna kastracja i sterylizacja zgodnie 

z zawartą umową;  

2) 30.000,00 zł  zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, w tym: 

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

zwierząt, eutanazja -  2.334,80 zł 

b) sterylizacja lub kastracja zwierząt bezdomnych w ramach umów adopcyjnych, odrobaczanie, 

szczepionki przeciw wściekliźnie i podstawowym chorobom (4 składniki) – 26.383,71 zł 

c) zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi – 996,75 zł 

d) usypianie ślepych miotów – 284,74 zł; 

3) 4.000,00zł – plan znakowania zwierząt właścicielskich; 

4) 40.000,00zł – sterylizacja/kastracja zwierząt właścicielskich; 

5) 2.000,00zł - zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich nieposiadających 

właściciela zgodnie z zawartą umową; 

6) 1.000,00zł – dokarmianie kotów wolno żyjących”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 
 

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

Województwa Mazowieckiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Anna Filipowicz 



UZASADNIENIE 

W dniu 31.03.2021 r. Rada Gminy Żabia Wola Uchwałą Nr 41/XXXV/2021 przyjęła program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola. 

Program po raz pierwszy uwzględnia zasady dotyczące poddawania zabiegom sterylizacji/kastracji 

zwierząt właścicielskich. W związku z powyższym od 1 kwietnia 2021 r. w gminie realizowana  

jest AKCJA Kastracja. Z uwagi na duże zainteresowanie akcją Mieszkańców zachodzi konieczność 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie gminy. Mając na uwadze,  

że znakowanie i kastracja/sterylizacja to dwa najważniejsze działania zapobiegające bezdomności 

zwierząt podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

 


