UCHWAŁA NR 440/LVII/2022
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2022”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) w związku z art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638,
z 2021 r., poz. 1718) oraz z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1461), Rada Miejska Sierpca uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2022”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca.
§ 3.
Traci moc uchwał Nr 332/XLII/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 31 marca
2021 roku w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok
2022”.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dariusz Malanowski
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Załącznik
do Uchwały nr 440/LVII/2022
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc
na rok 2022
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc są objęte zwierzęta bezdomne i koty wolno
żyjące, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Miasto Sierpc.
§ 2.
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 638, z 2021 r. poz. 1718 ),
2) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Sierpc realizującą określone
zadania z zakresu ochrony zwierząt należące do zadań gminy,
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Sierpc,
4) Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka,
a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
trwale dotąd pozostawały,
5) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Sierpc,
posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,
6) Schronisku – należy przez to rozumieć schronisko, które jest przeznaczone do opieki
nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1421), z którym Gmina Miasto Sierpc będzie miała
podpisaną umowę.
7) Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc”,
8) Gospodarstwie rolnym – należy przez to rozumieć Gospodarstwo rolne w Sierpcu,
przy ul. Narutowicza 64,
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9) Lecznicy – należy przez to rozumieć Lecznicę Weterynaryjną w przypadku zwierząt
poszkodowanych w wypadkach drogowych lub inną lecznicą weterynaryjną
działającą na zlecenie Gminy Miasto Sierpc.
10) Opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad
zwierzęciem bezdomnym lub kotem wolno żyjącym.
Rozdział II
Cele i zadania programu
§ 3.
1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno
żyjącymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy.
2. Zadaniem Programu jest:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez sterylizację/kastrację,
dokarmianie oraz leczenie weterynaryjne, w przypadku zwierząt chorych lub
rannych,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazywanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
8) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom będącym uczestnikami zdarzeń
drogowych,
9) edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami.
10) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt dla identyfikacji zwierzęcia,
a następnie ustalenie jego właściciela (opiekuna).
§ 4.
Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki nad
kotami wolno żyjącymi prowadzą przy wzajemnej współpracy:
1) Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do Schroniska.
2) Placówki oświatowe, poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach informacyjnych
i edukacyjnych mieszkańców.
3) Straż Miejska w Sierpcu.
4) Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych Urzędu Miejskiego w Sierpcu, poprzez
wydawanie skierowań do lecznicy na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt
właścicielskich i kotów wolno żyjących z terenu Miasta.
5) Gospodarstwo rolne, które przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom
gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Miasto
Sierpc.
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6) Lecznica w zakresie opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych
poszkodowanych w przypadku zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie Gminy
oraz w przypadku skierowania na zabieg sterylizacji i kastracji.
Rozdział III
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt i wolno żyjących kotów
§ 5.
Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy realizowane będzie poprzez:
1) zmniejszanie populacji bezdomnych psów dzięki zabiegom sterylizacji lub kastracji
2) zwierząt bezdomnych przyjętych do schroniska oraz zwierząt właścicielskich,
3) zmniejszanie populacji kotów wolno żyjących dzięki zabiegom sterylizacji lub
kastracji,
4) dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów
bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących,
5) edukację mieszkańców miasta Sierpca w zakresie kształtowania prawidłowych
postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków
spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,
6) poszukiwanie dla zwierząt nowych właścicieli poprzez ogłoszenia na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Sierpcu, organizacji społecznych oraz schroniska
dla zwierząt,
7) dokarmianie lub zakup karmy dla zwierząt wolno żyjących i bezpańskich.
§ 6.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt w
szczególności psów i kotów realizują:
1)

Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji
zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub
wiek. Zabieg kastracji i sterylizacji może być wykonany dopiero po 14 dni po
wyłapywaniu i dostarczeniu do schroniska;

2)

Gmina Miasto Sierpc poprzez zapewnienie dofinansowania właścicielom psów
i kotów do zabiegu sterylizacji lub kastracji na poniższych zasadach:
a) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Miasto Sierpc do zwierząt
(psa lub kota), którego jest właścicielem lub opiekunem. Po złożeniu
odpowiedniego wniosku właściciel/opiekun otrzyma skierowanie na zabieg oraz
zgodę na dofinansowanie. W skierowaniu zostanie wskazany lekarz weterynarii,
który wykona zabieg. Następnie właściciel indywidualnie umówi się na zabieg w
terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zgody na zabieg. Termin
przeprowadzenia zabiegu może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia przez
lekarza weterynarii takiej konieczności.(wzór wniosku/skierowania stanowią
załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Programu);
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b) dofinansowanie
na
dokonanie
zabiegu
sterylizacji/kastracji
zwierząt
właścicielskich przysługuje w ciągu jednego roku na 2 zwierzęta pozostające w
jednym gospodarstwie domowym.
c) zabieg sterylizacji lub kastracji przeprowadza lekarz weterynarii, z którym Gmina
Miasto Sierpc ma podpisaną umowę na świadczenie usług w tym zakresie.
§ 7.
Opieka nad zwierzętami
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w porozumieniu z Gminą realizuje
Schronisko, do którego trafiają zwierzęta, które:
1) zostały odłowione z terenu Gminy Miasto Sierpc,
2) uczestniczyły w zdarzeniu drogowym na terenie Gminy Miasto Sierpc.
2. Szczegółowy sposób postępowania ze zwierzętami w Schronisku określa Regulamin
Schroniska dla zwierząt.
§ 8.
1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi obejmuje:
1)

ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące na podstawie zgłoszeń
opiekunów społecznych,

2)

odrobaczanie,
odpchlenie,

3)

dokarmianie kotów w okresie jesienno-zimowym

4)

przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji w celu ograniczenia ich
populacji.

szczepienia

przeciwko

wściekliźnie

i

chorobom

zakaźnym,

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie i zabiegi
kastracji/sterylizacji realizują:
1) Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych poprzez wydawanie karmy społecznym
opiekunom tych zwierząt (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Programu),
2) Lecznica – w odniesieniu do zwierząt, które zostały do niej skierowane przez Wydział
Spraw Społecznych i Komunalnych Urzędu Miejskiego w Sierpcu (wzór skierowania
stanowi załączniki nr 4 do niniejszego Programu),
§ 9.
Odławianie bezdomnych zwierząt
1. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Sierpc realizuje podmiot na
podstawie zawartej z Gminą umowy na zgłoszenie przedstawiciela Wydziału Spraw
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Społecznych i Komunalnych lub przedstawiciela Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w
Sierpcu.
3. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego.
4. Odłowione zwierzęta bezdomne będą transportowane do Schroniska.
5. W przypadkach odłowienia bezpańskich zwierząt na zlecenie Gminy Miasto Sierpc
decyzja o dokonaniu sterylizacji czy kastracji a także uśpienia ślepych miotów zwierząt
podejmowana będzie na podstawie opinii wydanej przez Lekarza Weterynarii.
§ 10.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko, poprzez prowadzenie działań promujących adopcje i zmierzających do
pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt
osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
2) Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych poprzez promocję adopcji zwierząt
bezdomnych,
§ 11.
Elektroniczne trwałe oznakowanie zwierząt
1. Elektroniczne trwałe oznakowanie (czipowanie) zwierząt realizuje:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne oznakowanie elektronicznym transponderem
(czipem) wraz z rejestracją w bazie danych zwierząt przyjętych i przebywających
w Schronisku.
2) Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych, poprzez umożliwienie właścicielom
psów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Sierpc bezpłatnego i trwałego
oznakowania zwierząt. Trwałe oznakowanie polega na wszczepieniu przez lekarza
weterynarii elektronicznego transpondera (czipa) pod skórę psa. Właściciele psów
będą mogli skorzystać z usługi znakowania w lecznicy weterynaryjnej, z którą
Gmina Miasto Sierpc ma zawartą umowę na świadczenie usług w tym zakresie.
3) Po trwałym oznakowaniu zwierzęcia właściciel zobowiązany jest o zgłoszenie tego
faktu do Kasy Urzędu Miejskiego w Sierpcu.
2. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania (czipowania) psa jest:
1) Posiadanie aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie;
2) Rejestracja nowo nabytego psa w Urzędzie Miejskim w Sierpcu;
3) Wniesiona opłata od posiadania psa za rok poprzedzający złożenie wniosku;
4) Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia wniosku o oznakowanie i rejestrację psa
(wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Programu). Po złożeniu wniosku
właściciel/opiekun otrzyma skierowanie na elektroniczne oznakowanie i rejestrację
psa. W skierowaniu zostanie wskazany lekarz weterynarii, który wykona usługę
znakowania. Następnie właściciel indywidualnie umówi się na wykonanie usługi w
terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zgody na wykonanie usługi
(wzór skierowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Programu).
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Rozdział IV
Działania edukacyjne
§ 12.
1. W celu edukacji w zakresie ochrony zwierząt i humanitarnego traktowania zwierząt
planuje się realizację następujących zadań:
1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta do włączenia
do treści programowych zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem
zwierząt oraz ich prawidłową opieką,
2) współpraca z organizacjami pozarządowymi, lekarzem weterynarii na temat
humanitarnego traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się
w stosunku do obcego zwierzęcia, jak również obowiązków spoczywających na
właścicielach i opiekunach zwierząt,
3) prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla
bezdomnych psów i kotów – poszukiwaniu nowych domów dla zwierząt
i przekazywaniu do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowe (poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i
stronie internetowej gminy).
4) organizowanie konkursów, prelekcji, akcji dla dzieci i młodzieży, przy współudziale
organizacji pozarządowych i Straży Miejskiej, na temat humanitarnego traktowania
zwierząt oraz prawidłowego zachowania się w stosunku do zwierzęcia,
5) akcje bilbordowe, które mają na celu przybliżenie mieszkańcom problemu
bezdomności zwierząt oraz podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie
humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków jakie ciążą na właścicielach
i opiekunach zwierząt,
6) propagowanie sterylizacji i kastracji kotów wolno bytujących oraz zwierząt
właścicielskich. Przekonanie właścicieli do poddawania zwierząt zabiegom
sterylizacji i kastracji pozwoli uniknąć nieplanowanych rozrodów i ograniczy liczbę
potencjalnie bezdomnych zwierząt.
2. Działania edukacyjne są kluczowym elementem realizacji Programu i warunkiem jego
powodzenia, jako że tylko oczekiwana zmiana postaw mieszkańców może wpłynąć na
poprawę sytuacji i efektywność założeń wymienionych w niniejszym dokumencie.
Rozdział V
Finansowanie programu
§ 13.
1. Miasto pokrywa całkowity koszt realizacji zadań wynikających z programu
tj. elektroniczne znakowanie zwierząt, odławianie, opiekę w schronisku, usypianie
ślepych miotów, kastrację lub sterylizację zwierząt które, zostały przewiezione do
schroniska oraz kotów wolno bytujących.
2. Miasto współfinansuje sterylizację, kastrację zwierząt właścicielskich.
3. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację działań określonych
w niniejszym programie na rok 2022 ustala się w wysokości ok. 90 000 zł brutto.
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Załącznik nr 1 do Programu

Sierpc dnia ....................................
Urząd Miejski w Sierpcu Wydział Spraw
Społecznych i Komunalnych
Ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG
STERYLIZACJI/KASTRACJI*
w ramach “ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc na rok 2022”
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)
Rodzaj zabiegu:
Kastracja * (ilość szt.)
Sterylizacja * (ilość szt.)

Miejsce przebywania zwierząt
Informacje dodatkowe – gatunek zwierzęcia

Kwota dotacji z Urzędu Miejskiego – 70 %

Kwota do zapłaty w lecznicy przez
Mieszkańca – 30 %

Kastracja – …..../ 1 szt.

Kastracja – ……./ 1 szt.

Sterylizacja – ……/ 1szt.

Sterylizacja – ……./ 1 szt.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu realizacji
sterylizacji
i
kastracji
zwierząt,
zgodnie
z
Rozporządzeniem
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
2016/679
z
dnia
27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781) oraz zgodnie klauzulą informacyjną
dołączoną do mojej zgody.

……………………………
podpis Wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić

Id: 069B9B26-086C-41B0-9A12-357980A60A7E. Uchwalony

Strona 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca,
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl
we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c)
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, tj.
jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązku samorządu w zakresie opieki nad
bezpańskimi zwierzętami z terenu miasta Sierpc zgodnie z zapisami:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638, z
2021 r. poz. 1718.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372,
1834.),
3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1421),
4) aktualnej uchwały Rady Miasta Sierpc w sprawie przyjęcia Programu
zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Sierpc,
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i
podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
ograniczenia przetwarzania danych,
o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych
osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.
8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Załącznik nr 2 do Programu

Sierpc, ………………………...

………………………………………
………………………………………
………………………………………
SKIEROWANIE
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI*
w ramach “ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc na rok 2022”
Niniejszym kieruję koty/psy*
sterylizacji/kastracji*

zgłoszone

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu:

przez:

…………………………………

na

zabieg

….. szt.

Rodzaj zabiegu:
sterylizacja*:

…. szt.

kastracja*:

…. szt.

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: …………………………………………
Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane
przez: ……………………………………….
Nazwa zabiegu

Gmina Miasto Sierpc – 70%

Właściciel zwierzęcia – 30%

Kastracja 1szt.
Sterylizacja 1szt.
Zobowiązuje się wpłacić w lecznicy ………………………….. kwotę
w wysokości 30%. Wg powyższej tabeli w zależności od rodzaju zabiegu.

wkładu

własnego

Zobowiązuję się po wykonaniu zabiegu zaopiekować się zwierzęciem.
Oświadczam iż zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.
SKIEROWANIE JEST WAŻNE 2 MIESIĄCE OD DNIA WYSTAWIENIA
Sierpc, dnia ……………………………….
.............................................
podpis przedstawiciela
Gminy - Miasto Sierpc
wydającego skierowanie

........................................
podpis osoby
zgłaszającej
zwierzęta do zabiegu

*niepotrzebne skreślić
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca,
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl
we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c)
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,
tj. jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązku samorządu w zakresie opieki nad
bezpańskimi zwierzętami z terenu miasta Sierpc zgodnie z zapisami:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638, z
2021 r. poz. 1718.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372,
1834.),
3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1421),
4) aktualnej uchwały Rady Miasta Sierpc w sprawie przyjęcia Programu
zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Sierpc,
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i
podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
ograniczenia przetwarzania danych,
o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych
osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.
8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Załącznik nr 3 do Programu

Sierpc dnia ....................................
Urząd Miejski w Sierpcu Wydział Spraw
Społecznych i Komunalnych
Ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
WNIOSEK O PRZYZNANIE KARMY DLA POTRZEB DOKARMIANIA BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT LUB
WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW
w ramach “ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2022”
Imię i nazwisko lub nazwa jednostki zgłaszającej
Adres zamieszkania lub siedziby numer telefonu
Ilość zwierząt (szt)
Miejsce przebywania zwierząt

Informacje dodatkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2022” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c)
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 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781).

………………..……………
Data i czytelny podpis karmiciela/ki

Zobowiązuję się przeznaczyć karmę, przyznaną mi w ramach Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc
wyłącznie do dokarmiania zwierząt bezpańskich lub kotów wolno bytujących. O wszelkich
zmianach związanych z ilością dokarmianych przez mnie zwierząt zobowiązuję się powiadomić
pracownika Wydziału Spraw Społecznych Komunalnych.
Ilość wydanej karmy
Odebrałem/am
data i podpis
………………..……………
Data i czytelny podpis karmiciela/ki
*niepotrzebne skreślić
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca,
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl
we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c)
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, tj.
jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązku samorządu w zakresie opieki nad
bezpańskimi zwierzętami z terenu miasta Sierpc zgodnie z zapisami:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638, z
2021 r. poz. 1718.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372,
1834.),
3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1492),
4) aktualnej uchwały Rady Miasta Sierpc w sprawie przyjęcia Programu
zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Sierpc,
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i
podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
ograniczenia przetwarzania danych,
o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych
osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.
8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Id: 069B9B26-086C-41B0-9A12-357980A60A7E. Uchwalony

Strona 2

Załącznik nr 4 do Programu

Sierpc dnia ....................................
Urząd Miejski w Sierpcu Wydział Spraw
Społecznych i Komunalnych
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
SKIEROWANIE
NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* ZWIERZĄT WOLNO BYTUJĄCYCH
w ramach “ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc na rok 2022”
Niniejszym kieruję koty/psy* zgłoszone przez:
……………………………………………..……………… na zabieg sterylizacji/kastracji*
Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu:

................................ szt.

Rodzaj zabiegu:
sterylizacja*:

................................ szt.

kastracja*:

................................ szt.

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: ………………………..……………………………

.............................................
podpis przedstawiciela
Gminy Miasto Sierpc
wydającego skierowanie

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji zwierzęta są
bezdomne/wolno żyjące* oraz zobowiązuję się do opieki nad nimi w okresie rekonwalescencji
po wykonanym zabiegu.
........................................
podpis osoby
zgłaszającej
zwierzęta do zabiegu

*niepotrzebne skreślić
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca,
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl
we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c)
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, tj.
jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązku samorządu w zakresie opieki nad
bezpańskimi zwierzętami z terenu miasta Sierpc zgodnie z zapisami:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638, z
2021 r. poz. 1718.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1372,
1834.),
3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1492),
4) aktualnej uchwały Rady Miasta Sierpc w sprawie przyjęcia Programu
zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Sierpc,
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i
podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
ograniczenia przetwarzania danych,
o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania danych
osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego w pkt 3.
8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Załącznik nr 5 do Programu

Sierpc dnia ....................................
Urząd Miejski w Sierpcu Wydział Spraw
Społecznych i Komunalnych
Ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
WNIOSEK NA ELEKTRONICZNE OZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) I REJESTRACJĘ PSA
w ramach “ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc na rok 2022”
Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko :
Adres zamieszkania :
Numer telefonu :
Dane psa:
Imię :
Umaszczenie :
Płeć:
Znaki szczególne :
Rasa :
Sierść : (np. krótka, długa, kręcona)

Data urodzenia / wiek :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok
2022” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) 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 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.
1781).

*niepotrzebne skreślić
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Podpis Wnioskodawcy
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca,
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się
Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl
we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c)
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, tj. jest to niezbędne do
wykonania
obowiązku
ciążącego
na
Administratorze.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązku samorządu w zakresie
opieki nad
bezpańskimi zwierzętami z terenu miasta Sierpc zgodnie
z zapisami:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r.
poz. 638, z 2021 r. poz. 1718.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r.
poz. 1372, 1834.)
3) ,ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1421),
4) aktualnej uchwały Rady Miasta Sierpc w sprawie przyjęcia Programu
zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej
Sierpc,
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom
publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
ograniczenia przetwarzania danych,
o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania
danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu
określonego w pkt 3.
8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych
naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
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Załącznik nr 6 do Programu

Sierpc, ……………………………..

………………………………………
………………………………………
………………………………………
SKIEROWANIE
NA ELEKTRONICZNE OZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) I REJESTRACJĘ PSA
w ramach “ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc na rok 2022”
Niniejszym kieruję psy zgłoszone przez: ………………………………… na elektroniczne
oznakowanie (czipowanie) i rejestrację zwierząt.
Ilość zwierząt zgłoszonych na czipowanie:

….. szt.

Zwierzęta na elektroniczne oznakowanie (czipowanie) i rejestrację doprowadzone
zostaną przez: …………………………………………
Po wykonaniu usługi czipowania zwierzęta zostaną odebrane
przez: ……………………………………….
Elektroniczne oznakowanie zwierząt jest trwałe i bezpłatne, finansowane przez
Gminę Miasto Sierpc.
Oświadczam iż zapoznałem/am się z informacją
osobowych w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.

o

przetwarzaniu danych

SKIEROWANIE JEST WAŻNE 2 MIESIĄCE OD DNIA WYSTAWIENIA
Sierpc, dnia ……………………………….
.............................................

........................................

podpis przedstawiciela

podpis osoby

Gminy - Miasto Sierpc

zgłaszającej

wydającego skierowanie

zwierzęta

*niepotrzebne skreślić
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu

3.

1)
2)
3)
4)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca,
ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się
Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@dpo24.pl
we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c)
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, tj. jest to niezbędne do wykonania obowiązku
ciążącego
na
Administratorze.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązku samorządu w zakresie
opieki nad bezpańskimi zwierzętami z terenu miasta Sierpc zgodnie z zapisami:
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638, z
2021 r. poz. 1718.),
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz.
1372, 1834.),
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1421),
aktualnej uchwały Rady Miasta Sierpc w sprawie przyjęcia Programu
zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Sierpc,
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom
publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania
danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
7. Podanie danych osobowych, jest obowiązkowe: w przypadku nie podania
danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu
określonego w pkt 3.
8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych
naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
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Wyniki głosowania
Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. uchwalenia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miasto Sierpc na rok 2022".
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej
Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta
Szewczykowska
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Michał Grabowski
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