ZARZĄDZENIE NR 161/2020
WÓJTA GMINY CZYŻE
z dnia 06 listopada 2020 r.
w sprawie dofinansowania z budżetu Gminy Czyże zabiegów sterylizacji lub kastracji
psów i kotów, których właściciel zamieszkuje na terenie gminy Czyże
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020 r. poz. 713) w związku z art. 11a ust. 3a ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r. poz. 122 ze zm.) oraz § 2 uchwały Nr XIV/99/2020 Rady
Gminy Czyże z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czyże w
2020 roku” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., poz. 1820), zarządzam co następuje:
§ 1. Zarządzenie ma zastosowanie do domowych psów i kotów posiadających właściciela
zamieszkującego w granicach administracyjnych gminy Czyże.
§ 2. Celem akcji sterylizacji lub kastracji jest:
1) zapobieganie bezdomności psów i kotów;
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów.
§ 3. Gmina dofinansowuje zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów posiadających
właściciela. Za wykonany zabieg sterylizacji będzie udzielane dofinansowanie do każdego
zwierzęcia w wysokości 50% kosztów zabiegu.
§ 4. 1. Czas trwania akcji sterylizacji lub kastracji wyznacza się do wyczerpania środków
finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Czyże na ten cel w danym roku
budżetowym.
2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez osoby zainteresowane
wniosku, stanowiacego załącznik do niniejszego zarządzenia, do Urzędu Gminy Czyże wraz z
fakturą lub rachunkiem za wykonaną usługę wystawionym przez lekarza weterynarii.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT
inż. Jerzy Wasiluk
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 161/2020
Wójta Gminy Czyże
z dnia 06 listopada 2020 r.
Czyże, dnia ...............................
Wójt Gminy Czyże
17-207 Czyże 98
WNIOSEK OPRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO ZABIEGU
KASTRACJI/STERYLIZACJI* PSA/KOTA*
Zwracam się o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota*, którego jestem
właścicielem.
1.Imię i nazwisko wnioskodawcy: .............................................................................................
2.Adres:.............................................................................................tel.....................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Czyże z dnia
06 listopada 2020 r. w sprawie dofinansowania z budżetu Gminy Czyże zabiegów sterylizacji
lub kastracji psów i kotów, których właściciel zamieszkuje na terenie gminy Czyże.
Oświadczam, że jestem właścicielem zgłoszonego do zabiegu sterylizacji zwierzęcia oraz
zamieszkuję na terenie gminy Czyże.

..........................................
(Podpis właściciela zwierzęcia)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych będzie Wójt Gminy Czyże, 17-207 Czyże, tel.: (85) 681-35-17,
e-mail: ugczyze@ugczyze.pl .
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą elektroniczną e-mail:
iod@ugczyze.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Podane przeze Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa
trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji
międzynarodowej.
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7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Wójta Gminy Czyże dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu
nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub
warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie ich jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia
przedmiotowego wniosku

..........................................
(Podpis właściciela zwierzęcia)
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