
ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 15 lutego 2021r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego działań mających na celu zmniejszenie 
i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo na 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dotyczący zasad finansowania działań mających na celu 
zmniejszenie i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2021 
roku”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ref. Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2021 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 15 lutego 2021 r.
REGULAMIN

dotyczący zasad finansowania działań mających na celu zmniejszenie i zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2021 roku.

§1
1. Regulamin określa zasady finansowania wykonywania zabiegów sterylizacji albo kastracji 

zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy 
Borne Sulinowo oraz ich trwałe znakowanie, a także zabiegów sterylizacji albo kastracji 
kotów wolno żyj ących.

2. Kwota finansowania obejmuje koszty zabiegu sterylizacji albo kastracji zwierzęcia, łącznie 
z niezbędnymi badaniami, lekami/antybiotykiem i ubrankiem pooperacyjnym oraz 
trwałego znakowania.

2. Finansowanie nie obejmuje kosztów związanych z dowozem zwierzęcia do Przychodni 
Weterynaryjnej i jego odbiorem.

3. Finansowanie przysługuje osobom zamieszkującym na terenie gminy Borne Sulinowo
według kolejności zgłoszeń (w szczególności osobom o niewysokich dochodach).

6. Finansowanie kosztów zadania będzie udzielone z budżetu gminy przy wsparciu 
ze środków zewnętrznych przekazanych w formie darowizny.

7. Zabiegi, o których mowa w ust. 1 będą finansowane w całości i prowadzone 
do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel jednak nie dłużej niż 
do 30 września 202lr.

§2
1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o finansowanie zadania określonego w § 1 jest:

1) przedłożenie w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie kompletnego wniosku 
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu;

2) właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości, książeczki 
zwierzęcia, rodowodu lub paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego prawo do 
zwierzęcia;

3) właściciel zwierzęcia zobowiązany jest przedstawić ważne zaświadczenie 
o zaszczepieniu

przeciwko wściekliźnie psa lub aktualny wpis w książeczce szczepień psa 
oraz łączne spełnienie poniższych warunków.
2. Chipowanie zwierzęcia poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji wiąże się 

z wpisaniem zwierzęcia do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych Safeanimal 
(www.safe-animal.euj. przy czym danymi opiekuna niezastrzeżonymi w bazie będzie co 
najmniej numer telefonu.

3. Osoby niewyrażające zgody na chipowanie zwierzęcia nie mogą skorzystać z finansowania 
zabiegów sterylizacji albo kastracji.

4. Osoby ubiegające się o finansowanie powinny złożyć wniosek do dnia 30 czerwca 2021r.
5. Gmina Borne Sulinowo podpisze z Przychodnią Weterynaryjną umowę na realizację 

zabiegów, o których mowa w § 1 ust. 1.
6. Finansowanie zabiegów przez Gminę Borne Sulinowo polegać będzie na uregulowaniu 

faktury wystawionej przez Przychodnię Weterynaryjną. Do faktury dołączone zostanie 
oświadczenie potwierdzające wykonanie zadania stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego 
regulaminu.

7. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji albo kastracji uzna, że zwierzę nie 
może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek, zostanie ono wykreślone z listy 
zwierząt zakwalifikowanych do wykonania zabiegu.

http://www.safe-animal.euj


8. W przypadku wykreślenia zwierzęcia z wykazu do udziału w wykonaniu zabiegu 
zakwalifikowane zostanie kolejne zwierzę z wykazu, które nie zostało wcześniej 
zakwalifikowane ze względu na przekroczenie ustalonego limitu zabiegów.

9. Gmina Borne Sulinowo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komplikacje 
i powikłania związane z przeprowadzonym zabiegiem oraz okresem rekonwalescencji 
zwierzęcia.

10. Sterylizacja/kastracja psa/kota dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz 
kwalifikującego się do znieczulenia ogólnego. Ostateczną decyzję czy stan zdrowia 
zwierzęcia pozwala na poddanie go zabiegowi podejmuje lekarz weterynarii.

§3
Zasady finansowania zadania

1. Gmina Borne Sulinowo w imieniu właścicieli zwierząt domowych (psów i kotów), dokona 
wyboru Przechodni Weterynaryjnej.

2. Ilość zwierząt poddanych zabiegom, o których mowa w § 1 ust 1 uzależniona będzie od 
kosztu zabiegu. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 8.000,00zł.

3. Zapłata następować będzie za faktycznie wykonane zabiegi potwierdzone oświadczeniem 
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Realizacja zadania będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 
Borne Sulinowo a Przychodnią Weterynaryjną.

§4

Postanowienia końcowe
Gmina Borne Sulinowo zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania objętego 
finansowaniem na każdym jego etapie przez osoby upoważnione.



Załącznik nr 1

, dnia

Imię i nazwisko właściciela/opiekuna zwierzęcia

Adres...................................................................

Telefon........................................................

WNIOSEK

Zwracam się o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji*psa/kota*, którego jestem 
właścicielem.

Informacje o posiadanym zwierzęciu:
1. Gatunek zwierzęcia: pies / kot*
2. Rasa...............................................
3. Wiek..............................................
4. Płeć.................................................
Miejsce przebywania zwierzęcia

• Oświadczam, że pies/kot*, którego zamierzam poddać zabiegowi sterylizacji/kastracji 
przebywa na terenie Gminy Borne Sulinowo oraz że jestem właścicielem tego zwierzęcia 
domowego (właściciel to osoba będąca mieszkańcem Gminy, będąca faktycznym 
opiekunem psa lub kota przebywającego wraz z człowiekiem w jego domu lub innym 
odpowiednim pomieszczeniu, a wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji nie jest związane 
z ewentualnie prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą).

• Wyrażam wolę wykonania zabiegu przez lekarza weterynarii oraz zgodę na warunki 
finansowania zabiegu przez Gminę Borne Sulinowo.

• Zobowiązuję się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.

• Zapoznałem / zapoznałam* się z Regulaminem dotyczącym zasad finansowania działań 
mających na celu zmniejszenie i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Borne Sulinowo w 2021 roku i akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie.

• Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 Kodeks karny oświadczam, że jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

podpis wnioskodawcy 
Załącznik:
1. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

*niepotrzebne skreślić

SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU:
(data i podpis)



Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. U. 
UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bornego Sulinowa 
z siedzibą przy Al. Niepodległości 6 w Bornym Sulinowie (78-449). Z administratorem 
można skontaktować się mailowo: bornesulinowo@bornesulinowo.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@bornesulinowo.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sfinansowania oraz dokonania 
zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota, którego jest Pani/Pan właścicielem, na podstawie 
zobowiązania umownego,
4) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Pani/Pana dane zostaną 
przekazane do lekarza weterynarii, celem dokonania zabiegu oraz Ogólnopolskiej 
Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w Bieruniu (43-150) przy 
ulicy Ekonomicznej 20 oraz Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal z siedzibą w 
Tanowie (72-004) przy ulicy Wiatracznej 18, zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
finansowania działań mających na celu zmniejszenie i zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2021 roku. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie 
skutkowało niemożnością dofinansowania oraz wykonania zabiegu kastracji psa/kota.

mailto:bornesulinowo@bornesulinowo.pl
mailto:iod@bornesulinowo.pl


Załącznik nr 2

(pieczęć Przychodni Weterynaryjnej)

Część do wypełnienia
po wykonaniu zabiegu sterylizacji/kastracji

Potwierdzam wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracjipsa/kota*

(dane właściciela)

w dniu

(data, podpis lekarza)

Potwierdzam wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracjipsa/kota* w dniu

(data, podpis właściciela)

*niepotrzebne skreślić


