
UCHWAŁA NR 570/LII/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 538/XLVIII/ 2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2022 r. 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 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) oraz art. 11 ust. 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.  z 2022 r., 
poz. 572) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 538/XLVIIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2022 r. 
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Serock w 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 

- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
realizowane będzie poprzez zawarcie stosownej umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ,,PERRO” 
Marzena Golańska, Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki prowadzącego Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w miejscowości Małe Boże 7. Podmiot zobowiązany jest do transportowania zwierząt 
odłowionych z terenu gminy do schroniska, umieszczania zwierząt w schronisku oraz prowadzenia 
i przekazywania gminie dokumentacji związanej z umieszczaniem 
i pobytem zwierząt w schronisku”. -dodaje się w § 13 Finansowanie programu pkt 3: w brzmieniu: ,,3. Zadanie 
polegające na odławianiu bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Straż Miejską w Serocku, 
umiejscowioną w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Serocku”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 570/LII/2022 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 538/XLVIII/ 2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2022 w sprawie 
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Serock w 2022 r. 

W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Serock w 2022 r., zgodnie z uwagami przekazanymi przez Wydział Nadzoru Prawnego 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w § 3 pkt 1 słowo „psów” zastępuje się słowem 
,,zwierząt” celem ujednolicenia programu, a także wprowadza się w § 13 pkt 3 w brzmieniu ,,3. Zadanie 
polegające na odławianiu bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Straż Miejską w Serocku, 
umiejscowioną w strukturze Miasta i Gminy Serock”. Ponieważ zadanie polegające na odławianiu realizowane 
jest przez Straż Miejską w Serocku, umiejscowioną w strukturze Miasta i Gminy Serock, w programie 
nie przewiduje się środków finansowych na ten cel. 
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