
                                                                   ______________________, dnia ___________________ 

 

WNIOSEK 
o dofinansowanie przez Gminę Klimontów zabiegu sterylizacji –kastracji *zwierząt 

posiadających swojego właściciela. 
1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: 

 

 

2. Adres zamieszkania osoby zgłaszającej zwierzę, nr telefonu: 

 

 

3. Gatunek zwierzęcia kot, pies *płeć, rasa, wiek, waga 

 

 

4. Rodzaj wykonywanego zabiegu (sterylizacja, kastracja)* 

5. Oświadczam, że zapoznałam/ em się z Zasadami programu sterylizacji i kastracji psów i 

kotów posiadających właścicieli w roku 2021. 

6. Oświadczam, że dobrowolnie zgłaszam do zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota    

organizowanego przez Gminę Klimontów. 

7. Oświadczam ,że wykonam zabieg sterylizacji/kastracji we wskazanym przez Gminę 

Klimontów gabinecie weterynaryjnym. 

8. Oświadczam, że przed zabiegiem kastracji /sterylizacji okażę dowód zaszczepienia psa 

przeciwko wściekliźnie. 

 

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie informuje, że o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu 

sterylizacji/kastracji zwierzęcia w danym roku będzie decydowała kolejność zgłoszeń, aż do 

wyczerpania środków finansowych na dany rok. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt 

w ilości 1 sztuki w ciągu roku. 

Gmina pokrywa koszty czynności związanych z zabiegiem kastracji zwierzęcia w kwocie          

100 zł , a zabiegu sterylizacji  w kwocie  200 zł. 

W przypadku zwierzęcia o wadze powyżej 25 kg koszty zabiegu mogą wzrosnąć, a różnicę  

pokrywa właściciel w uzgodnieniu  z lekarzem weterynarii 
Gmina nie finansuje dodatkowych badań ,które weterynarz uzna za konieczne podczas wizyty 

kwalifikującej jak również kosztów związanych z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych 

oraz innych dodatkowych zabiegów i usług. 

Koszt ww. badań pokrywa Właściciel zwierzęcia. 

 

 

                                                                              _________________________________ 

                                                                       Podpis osoby zgłaszającej kota/psa*do zabiegu sterylizacji /kastracji 

  



Zasady przetwarzania danych osobowych właściciela zwierzęcia. 

 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 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) zwane w skrócie RODO Organizator informuje:  

1. Administratorem Pan/i  danych jest Burmistrz Klimontowa, którego siedzibą jest Urząd Miasta i 

Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów e-mail: klimontow@klimontow.pl tel.15 8 

66 11 00 

2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  

Można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres:  

 Urząd Miasta i Gminy ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, e –mail: iod@klimontow.pl 

3. Pani/Pana dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail)będą przetwarzane 

w związku z realizacją programu sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.e RODO w związku 

z Uchwałą nrXXXI/215/2021 Rady Miasta i Gminy w Klimontowie z dnia 30 marca 2021 (Dz. Urz. 

Woj. świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r.poz.1334) w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klimontów na 

2021 rok. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.  

Odbiorcami Twoich danych będą: 

 Ty sam jako Strona postępowania- jako Wnioskodawca, Gabinet Weterynaryjny  

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane 

za odbiorców)  

5. Okres przechowywania danych osobowych:  

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 

celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Twoich danych 
osobowych przysługuje Ci: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

 prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa 

do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 

przetwarzanie),  

7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 

przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w 

programie sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli. Brak danych lub odmowa 

podania danych będzie się wiązać z uniemożliwieniem wzięcia udziału w programie 

 

  



Zgoda na przetwarzanie danych 

 

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO1 wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie 

i zbieranie moich danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-

640 Klimontów ,  Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których 

mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o 

zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano której dane 

dotyczą, z ograniczeniem celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych, dane są prawidłowe i w razie 

potrzeby uaktualniane, z ograniczeniem przechowywania w czasie do niezbędnego minimum, 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym integralność i ich poufność. 

 

 

                                                                                  ______________________________ 

                                                                                              Data- podpis 

  

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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). 



Zasady programu sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli 

w roku 2021. 
I. Organizator: 

Gmina Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów Referat Rolnictwa  Gospodarki 

Gruntami i Spraw Komunalnych tel. 158661 100  wew.18 

II. Przedmiot programu: 

Przedmiotem programu jest bezpłatna sterylizacja/kastracja psów i kotów posiadających 

właścicieli w ramach przyjętego przez Gminę Klimontów Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klimontów na rok 

2021. Program dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do 

znieczulenia ogólnego, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Klimontów. 

 

Nabór zgłoszeń do programu będzie trwał od 04.05.2021 do 30 września 2021 natomiast 

program będzie realizowany do 30.10.2021 lub do wcześniejszego wykorzystania puli 

środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel. 

III. Warunki uczestnictwa w akcji: 

1. Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia zgłoszenia do udziału w programie sterylizacji 

i kastracji psów i kotów, który stanowi zał. nr 1 do zasad oraz dostarczenie w/w zgłoszenia 

wraz z załącznikiem do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie, pocztą lub 

przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP: 

o zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu, 

o wykaz osób, które otrzymały dofinansowanie w celu przeprowadzenia zabiegu 

zostanie przekazany do Gabinetu Weterynaryjnego Wojciech Fijałkowski 27-640 

Klimontów ul. Krakowska 21 

o w przypadku rezygnacji z programu wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji 

właściciel zobowiązany jest poinformować Urząd Miasta i Gminy oraz lekarza 

weterynarii, 

o Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż jednego zabiegu rocznie. 

2. ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia, w przypadku psów wymagane jest aby pies 

posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie; 

3. właściciel zwierzęcia ma obowiązek na własny koszt dostarczyć zwierzę do wybranej 

lecznicy weterynaryjnej w terminie wyznaczonym przez lekarza weterynarii; 

4. lekarz weterynarii decyduje każdorazowo o możliwości wykonania zabiegu 

kastracji/sterylizacji; 

5. Gmina Klimontów pokrywa koszty czynności związanych z wykonaniem zabiegu 

sterylizacji/kastracji  w kwotach: 

-sterylizacja  kotów wolnożyjących – 200 zł 

-kastracja kotów wolnożyjących – 100 zł 

-sterylizacja psów – 200 zł 

-kastracji psów – 100 zł; 

W przypadku zwierzęcia o wadze powyżej 25 kg koszty zabiegu mogą wzrosnąć, a różnicę  pokrywa 

właściciel w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii. 
6. Gmina Klimontów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie 

ponosi innych niż wyżej wymienione kosztów związanych z leczeniem oraz nie pokrywa 

dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności przed i w trakcie 

zabiegu. 

7. Niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zgłoszone zwierzę zostanie wykluczone z 

programu 


