
UCHWAŁA NR LVI/333/22 
RADY GMINY NIEBORÓW 

z dnia 26 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr L/305/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Nieborów w 2022 roku” 

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, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572) w związku z art. 3 ust 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, poz. 1549, poz. 1768), Rada 
Gminy Nieborów uchwala, co następuje: 

§ 1. W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nieborów w 2022 roku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr L/305/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 
28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2022 roku” (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 
poz. 2208), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:      
 Stowarzyszenie Animal Sos Schronisko Psiakowo Centrum Adopcyjne - Łowicz, ul. Chełmońskiego 
31, 99-400 Łowicz; 

2) § 1 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:       
 Szkoły oraz Ośrodki Kultury na terenie gminy Nieborów; 

3) uchyla się § 2 pkt 12 oraz § 3 ust. 10; 

4) § 3 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:      
 współdziałanie ze Stowarzyszeniem Animal Sos Schronisko Psiakowo Centrum Adopcyjne 
w Łowiczu, ul. Chełmońskiego 31, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 
właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im 
należyte warunki bytowania; 

5) § 3 ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:      
 propagowanie tematu na zebraniach wiejskich przez sołtysów wsi i radnych; 

6) § 3 ust. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:      
 organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat 
humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Nieborowie, Filię Gminnego Ośrodka Kultury w Bełchowie i Filię Gminnego Ośrodka Kultury 
w Bobrownikach; 

7) § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie:         
 dla realizacji działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt domowych gmina może udzielać 
organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności 
zwierząt, pomocy w różnych formach; 

8) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:        
 w celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom zwierząt 
w wysokości 50% kosztów zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt przebywających pod opieką osób 
zamieszkujących na terenie Gminy Nieborów: 

1) zabiegi, o których mowa w § 5 ust. 2 winny zostać wykonane w przychodni weterynaryjnej TOMVET – 
PSIAKOWO s.c. znajdującej się w Łowiczu, ul. Chełmońskiego 31, 99-400 Łowicz, po uprzednim 
zgłoszeniu chęci wykonania zabiegu do Urzędu Gminy Nieborów; 

2) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku 
zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie; 

3) dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów w ilości maksymalnie 2 szt. rocznie; 
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4) finansowanie kosztów zabiegów będzie realizowane do momentu wyczerpania środków                 
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Nieborów na rok 2022; 

5) dodatkowe badania, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne, nie są objęte finansowaniem. Gmina nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich 
leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych 
okoliczności w trakcie zabiegu. 

9) § 6 otrzymuje brzmienie: 

1. Źródła finansowania realizacji programu:       
 Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone zostały w budżecie 
Gminy Nieborów na rok 2022 w kwocie 170 000,00 zł (Uchwała Nr XLVII/287/21 Rady Gminy Nieborów 
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nieborów na 2022 r.). 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu może ulec zwiększeniu bądź 
przesunięciu mogą ulec środki pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Wydatkowanie środków będzie się 
odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 

3. Środki wydatkowane będą zgodnie z poniższym podziałem: 

Lp. Zakres świadczonych usług Wysokość środków 
finansowych 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt   3 000,00 zł 
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt  100 000,00 zł 
3. Oznakowanie zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku 

(czipowanie)  
18 000,00 zł 

4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt  2 000,00 zł 
5. Usypianie ślepych miotów  1 000,00 zł 
6. Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna zwierząt w Schronisku oraz w 

przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  
 

34 000,00 zł 
7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz dla zwierząt 

gospodarskich umieszczonych w gospodarstwie rolnym, prowadzenie akcji 
zachęcających do adopcji  

500 zł 

8. Zwiększenie świadomości właścicieli zwierząt, edukacja mieszkańców  500 zł 
9. Zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich 2 000,00 zł 
10. Opieka nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie  3 000,00 zł 
11. Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji 6 000,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Osóbka 
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