
Zarządzenie Nr 156/2017 

Wójta Gminy Niemce

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Niemce na 

zabiegi sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Niemce.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. 

poz.  1875  t.j.)  w  związku  z art. 11a  ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o ochronie  zwierząt 

(Dz. U. 2017 r.  poz.  1840  ze  zm.) oraz  Uchwały  Nr  XXVIII/261/2017  z  dnia  29  marca  2017  r. 

w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Zarządzenie  ma  zastosowanie  w  stosunku  do  wszystkich  domowych  psów  i  kotów 

przebywających w granicach administracyjnych gminy Niemce. 

§ 2

1. Celem akcji sterylizacji jest: 

1) zapobieganie bezdomności psów i kotów, 

2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów, 

3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 

domowych psów i kotów, 

5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

§ 3

1.  Gmina  dofinansowuje  zabiegi   sterylizacji  suk  i  kotek  posiadających  właściciela. 

Za wykonany zabieg sterylizacji będzie udzielane dofinansowanie do każdego zwierzęcia 

w wysokości:

a) Kotka – 100 zł
b) Suka -150 zł

2. Jeśli koszt zabiegu sterylizacji jest niższy od kwot wymienionych w § 3 ust. 1 pkt a i b, 

refundacji podlega kwota widniejąca na przedłożonym rachunku lub fakturze.

§ 4.

1.Zabiegi  sterylizacji  będą  przeprowadzane  do  wyczerpania  środków  finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Niemce na dany rok.

2.Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez osoby zainteresowane wniosku 

do Urzędu Gminy Niemce oraz pozytywne jego rozpatrzenie przez Wójta Gminy Niemce.

3.Zabiegi sterylizacji psów dofinansowywane będą właścicielom, którzy dopełnią obowiązku 

zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Udokumentowanie wypełnienia obowiązku 

zaszczepienia spoczywa na właścicielach psów.

4.Warunkiem otrzymania  dofinansowania  jest  rzeczywiste  wykonanie  zabiegu  sterylizacji 

zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony zdrowia zwierząt.



5.Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji uzna, że zwierzę nie może zostać 

poddane zabiegowi  sterylizacji  ze względu na wiek lub ze względów medycznych,  to 

zwierzę zostanie wykreślone z listy zwierząt zakwalifikowanych do wykonania zabiegu 

sterylizacji.

6.W  przypadku  wykreślenia  zwierzęcia  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

1. Dofinansowanie  przysługuje  tylko  mieszkańcom  gminy  Niemce  do  zwierząt 

stanowiących ich własność.

2. W obrębie jednego gospodarstwa domowego, właściciel kilku zwierząt domowych (psów 

lub kotów) może raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania na 

rzecz tylko jednego zabiegu sterylizacji maksymalnie dla jednego zwierzęcia.

3. Właściciel zwierzęcia jest obowiązany do udokumentowania wykonania zabiegu fakturą 

lub  rachunkiem  wystawionym  przez  lekarza  weterynarii  w  terminie  30  dni  od  dnia 

złożenia wniosku o dofinansowanie i pozytywnym jego rozpatrzeniu przez Wójta Gminy 

Niemce.

4. Beneficjenci  akcji  są  zobowiązani  do  szczególnej  opieki  nad  wysterylizowanym 

zwierzęciem w okresie pozabiegowym.

5. Dofinansowanie  wypłacane  jest  wnioskodawcom  spełniającym  wszystkie  warunki 

określone  niniejszym  zarządzeniem  do  wysokości,  o której  mowa  w  §  3  według 

kolejności w jakiej zostały złożone kompletne wnioski, na konto wnioskodawcy.

6. Rozliczenie udzielonego dofinansowania,  o którym mowa w zarządzeniu,  Wójt  Gminy 

Niemce  przedstawia  Radzie  Gminy  Niemce  w rocznym  sprawozdaniu  z wykonania 

budżetu Gminy Niemce.

§ 6

1. Traci moc zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 4 maja 2017 r. w 

sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Niemce na zabiegi 

sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Niemce.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


