
UCHWAŁA NR VII.29.2015
RADY GMINY MIŁORADZ

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Miłoradz na zabiegi sterylizacji 
i kastracji psów i kotów z terenu Gminy Miłoradz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 856, zm. z 2014 r. poz. 1794.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy 
Miłoradz nr VI.18.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłoradz na rok 2015 uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie dofinansowań właścicielom psów i kotów z terenu gminy Miłoradz 
części kosztów sterylizacji i kastracji psów w/w zwierząt z budżetu Gminy Miłoradz.

2. Ilość wykonywanych zabiegów określonych w ust.1 będzie limitowana wielkością środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie Gminy Miłoradz na dany rok.

§ 2. 1. Zabiegi kastracji i sterylizacji psów dofinansowywane będą właścicielom, którzy dopełnili obowiązku 
zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Udokumentowanie wypełnienia obowiązku zaszczepienia spoczywa 
na właścicielach psów.

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Wójta Gminy Miłoradz.

§ 3. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji 
zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony zdrowia zwierząt.

§ 4. 1. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami psa lub kota zamieszkujące na 
terenie Gminy Miłoradz, co potwierdzą w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie 
dofinansowania (Załącznik nr 1).

2. Właściciel kilku zwierząt domowych (psów lub kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się 
o przyznanie dofinansowania zabiegu kastracji lub sterylizacji maksymalnie do dwóch zwierząt.

§ 5. 1. Właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów zabiegu kastracji/sterylizacji w wysokości do 50 % 
poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę domowe, udokumentowanych fakturą lub 
rachunkiem wystawionym przez lekarza weterynarii w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Dofinansowanie wypłacane jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą 
uchwałą do wysokości, o której mowa w ust. 1 według kolejności w jakiej zostały złożone kompletne wnioski, na 
konto wnioskodawcy.

§ 6. Rozliczenie udzielonego dofinansowania, o którym mowa w uchwale, Wójt Gminy Miłoradz przedstawia 
Radzie Gminy Miłoradz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miłoradz.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłoradz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Dominika Wróbel
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Załącznik do Uchwały Nr VII.29.2015

Rady Gminy Miłoradz

z dnia 30 marca 2015 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA Z ZABIEGU KASTRACJI/STERYLIZACJI* 
PSA/KOTA*

Miłoradz, dnia …..............…………..

Wójt Gminy Miłoradz

ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

Zwracam się o dofinansowanie zabiegi kastracji/sterylizacji* psa/kota*, którego jestem właścicielem.

1. Oznaczenie wnioskodawcy: …………………………………………………………….

2. PESEL: ………………………………………………………………………………….

3. Adres:……………………………………………………………………………………

4. Telefon: …………………………………………………………………………………

5. Nr konta bankowego:…………………………………………………………………….

6. Informacje o posiadanym zwierzęciu:

· Gatunek:…………………………………………………………………………

· Rasa:……………………………………………………………………………..

· Wiek:…………………………………………………………………………….

· Płeć:………………………………………………………………………….......

Zobowiązuje się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.

………........................…………

(Podpis właściciela zwierzęcia)

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający wykonanie zabiegu

2. Rachunek/faktura za wykonany zabiegu

3. Oświadczenie wnioskodawcy o stałym przebywaniu zwierzęcia na terenie Gminy Miłoradz

4. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej związanej z dofinansowaniem z innych 
źródeł
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WÓJT GMINY

Arkadiusz Skorek 

Uzasadnienie

W związku z obowiązkami związanymi z zapobieganiem bezdomności zwierząt, z budżetu Gminy Miłoradz
ponoszone są znaczne nakłady na czynności związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt (psów i kotów) na
terenie gminy Miłoradz. W celu ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt konieczne jest wprowadzenie
możliwości dofinansowywania zabiegów weterynaryjnych polegających na sterylizacji i kastracji psów i kotów
utrzymywanych przez właścicieli. Kluczowym argumentem, jaki uzasadnia przedmiotową uchwałę, jest
opanowanie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów, co bezpośrednio przyczyni się do ograniczenia problemu
bezpańskości zwierząt na terenie Gminy Miłoradz.
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