Zarządzenie Nr L7 l202l.
Burmistrza Józefowa
z dnia 1 marca 2O2L r.
w sprawie określeniazasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Józefów na
zabiegi sterylizacji psów i kotów posiadających właścicieIaz terenu gminy Józefów.
Na podstawie art. 30 ust.

]-

i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. 2020 poz.7L3 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§lł

Zarządzenie ma zastosowanie w stosunku do samic i samców domowych psów i kotów
posiadających właściciela,zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Józefów.
§z
Cetem akcji sterylizacji i kastracjijest:
L. Zapobieganie bezdomności psów i kotów

2.
3.
4.

5.

Ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów,
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
Edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach
domowych psów i kotów
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt

§s
Gmina dofinansowuje zabiegi sterylizacji suk i kotek posiadających właściciela.Za wykonany
zabieg sterylizacji będzie udzielane dofinansowanie do każdego zwierzęcia w wysokości:
L Suka: mała (0-ł0 ke) - 75 zł, średnia|Lt-25 ke) - 80 zł, duża (powyżej 26 kg) - 90 zł

2.

Kotka: 65 zł

Gmina dofinansowuje zabiegi kastracji psów

i

kocurów posiadających właściciela.
Za wykonany zabieg sterylizacji będzie udzielane dofinansowanie do każdego zwierzęcia
w wysokości:

3.
4.

Pies: mały (0-10 ke) - 35 zt, średni(11-25 ks)- a5 zł, duży (powyżej 26 kg)- 50 zł

Kocur:30 zł

§ą
Czas trwania akcji sterylizacji wyznacza się do dnia wyczerpania środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie Gminy Józefów na ten cel w danym roku.
2, Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenieprzez osoby zainteresowane wniosku
do Urzędu Miejskiego w Józefowie oraz pozytywne jego rozpatrzenie przez Burmistrza
1.

Józefowa

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste wykonanie zabiegu sterylizacji
zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony zdrowia zwierząt.
4. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji uzna, że zwierzę nie może zostać
poddane zabiegowi sterylizacji ze względu na wiek, zostanie ono wykreślone z listy
zwierząt za kwa ifi kowa nych do wykon a nia za biegu steryl izacji.
3,

l

przypadku wykreśleniazwierzęcia z wykazu do udziału w przedmiotowej akcji
zakwalifikowane zostanie kolejne zwierzę z wykazu, które nie zostało wczeŚniej
zakwalifikowane ze względu na przekroczenie ustalonego limitu zabiegów sterYlizacji.

5. W

§s
Dofinansowanie przystuguje tylko mieszkańcom gminy Józefów zameldowanych na PobYt
stały lub czasowy do zwierząt stanowiących ich własność.
W obrębie jednego gospodarstwa domowego, właścicielkilku zwierząt domowYch (Psów
lub kotów) może raz w roku kalendarzowym ubiegaĆ się o przyznanie dofinansowania na
jednego zwierzęcia.
rzecz tylko jednego zabiegu sterylizacji lub kastracji maksymalnie do
zabiegu
3. Właścicielzwierzęcia jest obowiązany do udokumentowania wykonania
sterylizacji fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza weterYnarii. Dokument
powinien być dołączony do wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do
n in

4.

iejszego zarządzenia.

Beneficjenci akcji

są zobowiązani do

szczególnej opieki nad wysterylizowanVm

zwierzęciem w okresie pozabiegowym.
5.

Dofinansowanie wypłacane jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki
określone w niniejszym zarządzeniu w wysokościo której mowa w §3 według kolejnoŚci
w jakiej zostały złożonekompletne wnioski, na konto wnioskodawcy lub w kasie Urzędu
M iejskiego w

Józefowie.

§s
podpisania.
Zarządzenie wchodziw życie z dniem

Ł§*4

Roman Dziura

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 77 l2O2L
Burmistrza Józefowa
z

dnia

].

marca 202Ir,

WNIoSEK
o

dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego zwierząt posiadających właściciela
w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnościzwierzątna terenie Gminy Józefów

2. Adrę s zamie szkania właściciela zw ter zęcia, numer telefonu

4.

Rodzaj zńiegu**

l.p.

t

Usługa
Sterylizacja
suki

małej 0-10 kg
średniej 11-25 ke
dużej powyżej26

ż

Kastracja psa

małego 0-10 kg

średniego 11-25 kg
dużego powyżej 26
3

Sterylizacja kotki

4

Kastracja kota

5.

Nr konta na które mają byó zwrócone środki:

Oświadczam, że jestem właścicielemzgłoszonego do zabiegu sterylizacji zwierzęci^ oraz
zamieszkuję na terenie gminy Józefów.

Oświadczam,żę świadomy jestem odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 233 Kodeksu Kamego.

l

za fałszywe zeznania,

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679 zdnia
z przerwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyreĘwy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie
o ochronie darrych) informuję, iz:

Zgodniezart. 13 ust.

i ust,2

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczrrych w związku

1.

Administratorem Twoich danych jest gmina Józefów, którą reprezenfuje Burmistrz Józefowa z siedzibą
-IJrząd Miejski w Józefowie, ul. Kościuszki3'1 ,23-460 Józefów, tel. 84 6878 l33; z admnistratorem
danych moźna się skontaktowaó poprzez adrbs email: jozefow@ejozefow,pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora

2,

Z Inspektorem Ochrony Danych możęsz skontaktować się osobiściew Urzędzie Miejskim w Józefowie,
ul. Kościuszki 3'7,23-460 Józefów, drogą elektronicmą: iod@ejozefow.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora danych.

3.

Twoje dane będąprzetwarzane wyłącalie w celu rozpattzenia przedmiotowego wniosku na podstawie

4.

Twoje dane mogą zostać przekazane organom władzy publicmej oraz podmiotom wykonującym

5.

art.6ust. llit.cRODO.

zadaniapubliczne lub dzińających na zlecenie organów włńzy publicmej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Pana/Pani dane osobowe mogą byćprzekazywane do organów publicznych i urzędów pństwowych lub
innych podmiotów upoważrionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publiczrym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych
posiadających uprawnienia do ich przet,łv arzania.

6.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okes niezbędny do rcalizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa

7.

Masz prawo do żądania od Burmistrza Józefowa dostępu do swoich danych osobowych, ich

8.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu
nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narasza przepisy Rozporządzania
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

sprostowania, ustrnięcia lub ograniczenia przechorłlrrania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
atakże do przenoszenia danych;

fizycznychw związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE.

9.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, a niepodanie ich jest równoztaczte
z brakiem możliwościrozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Data, podpis właścicielazwierzęcia
*

Niepotrzebne skreślić

** Należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej kratce

