
UCHWAŁA NR 324/XLIII/2022 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 14 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r. 

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 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 572 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 273/XXXVI/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2021r. 
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale 3 § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez 
umieszczenie odłowionych zwierząt (czipowanych – znakowanych elektronicznie przez Schronisko wskazane 
w § 3 ust. 2 oraz zgłoszonych do bazy danych SAFE-ANIMAL), w zarejestrowanych przez właściwego 
powiatowego lekarza weterynarii oraz spełniających przepisy weterynaryjne schroniskach dla bezdomnych 
zwierząt na podstawie umowy zawartej przez gminę.”; 

2) w rozdziale 9 § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. Gmina realizuje wykonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów, sterylizacji lub kastracji poprzez 
zlecanie lekarzowi weterynarii – Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Antoni Sołowiński, 07-300 Ostrów 
Mazowiecka ul. Chopina 18, na podstawie zawartej z nim umowy.”; 

3) w rozdziale 11 § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt oraz zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna 
jest pomoc lekarsko – weterynaryjna realizowane jest przez gminę na podstawie zawartej umowy z Gabinetem 
Weterynaryjnym lek. wet. Antoni Sołowiński, 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Chopina 18, posiadającym 
zarejestrowaną działalność w zakresie świadczenia usług całodobowo.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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