EOGK.614.2017
Zarządzenie Nr 10/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustanowienia regulaminu dofinansowania akcji sterylizacji suk i kotek na terenie Gminy
Niepołomice w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2017 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w zarządza się,
co następuje:
§1. Przeprowadzić akcję sterylizacji suk i kotek, których właściciele zwierząt są zameldowani
i zamieszkują na terenie gminy Niepołomice.
§2. Czas akcji wyznacza się od 1 marca do wyczerpania środków pieniężnych jednak nie później niż
do 30 października 2017 r.
§3. Regulamin akcji sterylizacji suk i kotek na terenie Gminy Niepołomice stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4. Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji suk i kotek stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zarządzenia.
§5. Wykonanie zarządzenia
i Gospodarki Komunalnej.

powierza

się

Kierownikowi

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Referatu

Energii

Odnawialnej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
Z dnia 30 stycznia 2017 r.

Regulamin akcji sterylizacji suk i kotek na terenie Gminy Niepołomice w 2017 roku.
I.

Organizator:
1) Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice.
2) Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat akcji jest:
a) Kinga Rzymek –Kubas, tel. 12 250 94 92,
e-mail: odpadykomunlane@niepolomice.eu
b) Regina Strzelec, tel. 12 250 94 92,
e-mail: odpadykomunlane@niepolomice.eu

II.

Przedmiot akcji:
1) Przedmiotem akcji jest sterylizacji suk i kotek, których właściciele zwierząt
są zameldowani i zamieszkują na terenie Gminy Niepołomice.
2) Gmina Niepołomice dofinansuje 50 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych)
do sterylizacji kotki i 100 zł. brutto (słownie: sto złotych) do sterylizacji suki, pod
warunkiem wcześniejszego oznakowania zwierzęcia elektronicznie.
3) Czas akcji wyznacza się od 1 marca do wyczerpania środków pieniężanach jednak nie
później niż do 30 października 2017 r.

III.

IV.

Cel akcji:
1)

Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

2)

Zmniejszenie liczby agresywnych zwierząt.

3)

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Niepołomice.

Warunki uczestnictwa w akcji:
1) Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy są zameldowani
i zamieszkują na terenie Gminy Niepołomice.
2) W celu wzięcia udziału w akcji należy w czasie jej trwania złożyć wniosek
w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej, ul. Zamkowa 5, I p.
pok. nr 2. Na jednym formularzu wniosku można zgłosić jedno zwierzę.
Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3) Złożone wnioski będą rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu do Referatu Energii
Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej w odrębnych wykazach dla suk
i kotek.

4) Okazanie dokumentu potwierdzającego adres zameldowania i zamieszkania na terenie
gminy Niepołomice (pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 2016, decyzja
podatkowa –dotyczy osób nie rozliczających się z podatku dochodowego)
5) Okazanie książeczki zdrowia suki/kotki,
potwierdzającego prawa do zwierzęcia.

rodowodu

lub

innego

dokumentu

6) Suka lub kotka ma być oznakowana chipem i musi być wpisana do bazy (znakowanie
elektroniczne można też zrobić bezpłatnie, ten zabieg również finansowany jest przez
Gminę, nie dotyczy zwierząt już oznakowanych i wpisanych do bazy).
7) Kserokopia
aktualnego
w przypadku suk.

zaświadczenia

szczepienia

przeciwko

wściekliźnie

8) Właściciel zwierzęcia po uzyskaniu TALONU w ciągu 7 dni (do biegu terminu nie wlicza się
dnia odbioru talonu) ma obowiązek zgłoszenia się do lekarza weterynarii w celu ustalenia
terminu zabiegu. Nie zgłoszenie się na umówienie wizyty lub nie zgłoszenie się na
wyznaczony zabieg spowoduje wykluczenie zwierzęcia z akcji.
9) Dofinansowanie obejmuje wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji.
10) Z jednej nieruchomości/posesji można starć się o dofinansowanie 2 zabiegów.
11) Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zwierzę zostanie wykluczone z akcji.
V.

Postanowienia końcowe:
1) Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji uzna, że zwierzę nie może zostać
poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych,
to zwierzę zostanie wykluczone z akcji.
2) W przypadku wykluczenia zwierzęcia z akcji, do udziału w akcji zakwalifikowane zostanie
kolejne zwierzę, które nie zostało wcześniej uwzględnione ze względu na przekroczenie
ustalonego limitu zabiegów sterylizacji.
3) W ramach akcji dofinansowane zostaną zabiegi:
a) sterylizacji suczek – 30 szt.
b) sterylizacji kotek – 40 szt.
4) Dofinansowanie nie obejmuje:
a) wizyty kwalifikującej w tym badania klinicznego przed zabiegiem w siedzibie gabinetu
weterynaryjnego dla zwierząt;
b) dodatkowych badań (np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), które weterynarz
może uznać za konieczne do wykonania przed zabiegiem sterylizacji;
c) kosztów związanych z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych;
d) zapewnienia suce/kotce opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, w tym
podania środków przeciwbólowych i antybiotyku;

e) wizyty kontrolnej oraz zdjęcia szwów;
f) innych dodatkowych zabiegów i usług (kaftaniki, ubranka itp.).
5) Zabiegi sterylizacji z dofinansowaniem wykonywane będą wyłącznie w Centrum
Weterynaryjnym im. Św. Franciszka, ul. Rumiankowa 14, 32-005 Niepołomice,
tel. 12 281 00 68, czynny w godzinach: od pon - pt: 1100 – 1900, sob. 1000 -1400.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
z dnia 30 stycznia 2017 r.

WNIOSEK
o dofinansowanie zabiegu sterylizacji suk i kotek na terenie Gminy Niepołomice w ramach Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2017
roku.
1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Numer telefonu

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Informacje o zwierzęciu:

Gatunek:……………………………………………..
Imię:……………………………………………………
Rasa:……………………………………………………
Wiek:…………………………………………………..
Umaszczenie:………………………………………
5. Oświadczam, że zwierzę jest oznakowana za pomocą identyfikatora elektronicznego (chipa).

Numer chipa:……………………………………………………………………………………………………………
Baza rejestracji chipa:……………………………………………………………………………………………….
6. Kserokopia aktualnego zaświadczenia szczepienia przeciwko wściekliźnie
7. Oświadczam, że zwierzę które zamierzam poddać zabiegowi sterylizacji przebywa na terenie

Gminy Niepołomice oraz że jestem właścicielem tego zwierzęcia domowego (właściciel to
osoba będąca mieszkańcem Gminy Niepołomice, będąca faktycznym opiekunem suki lub
kotki przebywającego wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, a wykonanie zabiegu sterylizacji nie jest związane z ewentualnie prowadzoną
przez niego działalnością gospodarczą).
8. Wyrażam wolę wykonania zabiegu przez lekarza weterynarii oraz zgodę na warunki

dofinansowania zabiegu przez Gminę Niepołomice.

9. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem akcji sterylizacji suk i kotek na terenie Gminy
Niepołomice w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2017 roku.
10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla

potrzeb wynikających z realizacji akcji sterylizacji suk i kotek na terenie Gminy Niepołomice w
ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Niepołomice w 2017 roku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922).
11. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art.

233 §1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137z poźn. zm.) za składanie fałszywych
oświadczeń.

Niepołomice, dnia…………………………………

……………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

