
UCHWAŁA NR VIII/46/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Ozimku dotyczącego projektu o ochronie zwierząt 
oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art.7 ust.1 pkt1 oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym         
( Dz. U. z 2019 poz.506) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Ozimku przyjmuje stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz 
niektórych ustaw, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur
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Załącznik do uchwały Nr VIII/46/19

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 kwietnia r. w sprawie poselskiego projektu ustawy 
o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Po zapoznaniu się z przedłożonymi projektami ustaw Rada Miejska w Ozimku pozytywnie opiniuje 
przedłożony projekt ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw autorstwa KP Prawa 
i Sprawiedliwości wraz z autopoprawkami z uwagą iż niezbędne jest zapewnienie zewnętrznego 
finansowania i przekazanie niezbędnych środków finansowych dla gmin na realizację obowiązków 
wynikających z przedmiotowych ustaw.

W sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich Rada Miejska 
w Ozimku stoi na stanowisku, aby system pozostawić w dotychczasowym stanie prawnym, lub wprowadzić 
ubezpieczenie powszechne.

W zakresie oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników Rada 
Miejska w Ozimku zajęła stanowisko, że sytuacje konfliktowe miedzy tymi dwoma grupami nie występują 
w gminie Ozimek. Niemniej jednak w celu eliminacji ewentualnych sytuacji konfliktowych w przyszłości 
należy położyć nacisk na:

- edukację w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin przez rolników z uwzględnieniem 
wpływu tych środków na pszczoły;

- rozszerzenie zagadnień dot. toksyczności stosowanych środków ochrony roślin na owady (m.in. pszczół) 
omawianych podczas obowiązkowych szkoleń dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
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