
Uchwała nr XXVIII/624/99 
Rady Miejskiej w Łodzi 

Z dnia 30 grudnia 1999 r. 
 

  
 W sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Schronisko dla Zwierząt i utworzenia 
jednostki  budżetowej  o  tej  samej  nazwie  w  celu  zmiany  finansowania  zadań  gminnych. 
 

Na  podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 9   lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
( Dz.U.z 1996 r.  nr 13, poz. 74  z  późniejszymi  zmianami )  i  art. 18  ust. 3  pkt 2,  art. 19  ust. 2  pkt 2 
i  ust. 3    ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 r.  o  finansach   publicznych    (  Dz.U. Nr 155,  poz. 1014 
z późniejszymi zmianami  ),  Rada  Miejska  w  Łodzi 
 
 

uchwala co następuje : 
 
 
 

§  1.1.  Likwiduje się  z dniem 31grudnia 1999 r. zakład budżetowy o nazwie „Schronisko dla Zwierząt” 
2. Likwidacja  ma na celu  zmianę formy finansowania w drodze utworzenia  jednostki 

budżetowej. 
 

§  2. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2000 r. jednostkę budżetową o nazwie „Schronisko dla Zwierząt”. 
 
§  3.      Przedmiotem działalności utworzonej jednostki jest : 
       1/   przyjmowanie   zwierząt   domowych   zagubionych,   zabłąkanych   lub   z   innych   przyczyn  
  bezdomnych  i  opieka  nad  nimi, 
       2/   zbieranie  z  terenu  miasta  wałęsających  się  bezpańskich  psów  i  kotów, 
       3/   leczenie  chorych  zwierząt  przebywających  w  Schronisku, 
       4/   usypianie w sposób humanitarny zwierząt  nieuleczalnie chorych, ślepych miotów oraz zwierząt  
   nie nadających się do dalszego chowu, 
       5/   znakowanie i rejestrowanie psów w celu ich identyfikacji, 
       6/   prowadzenie usług hotelowych i weterynaryjnych dla zwierząt, 
       7/   organizowanie   i   popularyzowanie   wszelkich   form   ochrony   zwierząt,   sprzedarzy   lub  
             przekazywania  zwierząt  znajdujących  się  w  Schronisku. 
 
§  4.      Mienie  znajdujące się  w  użytkowaniu  likwidowanego  zakładu  przeznacza  się na  potrzeby
   jednostki budżetowej.  
 
§  5.       Zobowiązuje    się    dyrektora   zakładu   budżetowego   o   nazwie   „Schronisko dla Zwierząt”  
      do  sporządzenia  w  terminie  do  31  grudnia  1999  r. : 
  
 a/    inwentaryzacji mienia, 
 b/    wykazów należności i zobowiązań na ten dzień. 
 
§  6.       Pracownicy likwidowanego zakładu budżetowego staną się pracownikami utworzonej jednostki
   budżetowej. 
 
§  7.       Jednostka  budżetowa  rozlicza  się  z  budżetem  Miasta  w  dziale  70  Gospodarka komunalna, 
    rozdział  7395  Pozostała  działalność. 



 
§  8.      Jednostka  budżetowa  pokrywa  swoje  wydatki  z  budżetu  Miasta  Łodzi. 
 
§  9.      Zdniem  1 styczniz 2000 r.  traci  moc  uchwała  Nr XII/136/95  Rady  Miejskiej  w  Łodzi  
   z   dnia  12  kwietnia  1995 r.  w   sprawie  utworzenia   zakładu   budżetowego   o  nazwie 
   „ Schronisko dla Zwierząt” . 
 
§  10.     Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Miasta  Łodzi. 
 
§  11.     Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.       
        
 
 
 
        Przewodniczący 
          Rady  Miejskiej  w  Łodzi 
 
 
                Grzegorz Matuszak 


