ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.681.2022
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu udziału w projekcie: ZWIERZowa Akcja Kastracja!"
Na podstawie art. 11a ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 572) oraz Uchwały nr XXXVIII/380/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Gorzyce w 2022r. zarządza się co następuje:
§ 1. Przyjąć "Regulamin udziału w projekcie: ZWIERZowa Akcja Kastracja!" stanowiący załącznik do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
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Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.681.2022
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
Regulamin udziału w projekcie: ZWIERZowa Akcja Kastracja!"
1. Regulamin dotyczy zasad wzięcia udziału w darmowej akcji kastracji i sterylizacji psów oraz kotów
właścicielskich.
2. Korzystać z udziału w programie na podstawie opracowanego regulaminu mogą osoby fizyczne
zamieszkałe na terenie Gminy Gorzyce, które są właścicielami psów oraz kotów.
3. Środki w ramach programu pochodzą z następujących źródeł:
a) Gmina Gorzyce z siedzibą w Gorzycach, 44-350 przy ul. Kościelnej 15 pokryje 50% kosztów zabiegu,
b) Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt "ZWIERZ" z siedzibą w Bieruniu, 43-150 przy ul.
Ekonomicznej 20 pokryje 50% kosztów zabiegu.
4. Warunkiem przystąpienia do akcji kastracji jest wcześniejsze oznakowanie zwierzęcia oraz
zarejestrowanie go w Międzynarodowej Bazie IDENTYFIKACJA.PL lub SAFE-ANIMAL.
5. Właściciel zwierzęcia chcący skorzystać z dofinansowania winien złożyć wniosek stanowiący załącznik
nr 1 do regulaminu. Druk wniosku można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu lub
w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel i rozpatrywane według
kolejności zgłoszeń (decyduje data złożenia kompletnego wniosku). Wniosek uznaje się za kompletny, jeżeli
został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje na jego rozpatrzenie.
7. Wójt Gminy powiadamia pisemnie wnioskodawcę o zakwalifikowaniu go do programu lub jego
odmowie oraz przekazuje dane weterynarza, z którym podpisana została umowa na realizację zabiegów.
8. Ostateczną decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje lekarz weterynarii po wstępnym badaniu zwierzęcia.
9. Wizyta kontrolna po wykonaniu zabiegu jest obowiązkowa. Nieuzasadnienie niestawienia się wiązać się
będzie z poniesieniem kosztów wykonania zabiegu przez właściciela zwierzęcia.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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