
Zarządzenie Nr W.0050.6.2015
                                                                Wójta Gminy Zębowice
                                                                 z dnia 26 stycznia 2015 roku

 w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  w  sprawie  projektu  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/275/10 Rady Gminy Zębowice z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie
określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami
wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów  aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 11a
ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1118 z  późn.  zm.)  i  art.  11a  ust.  7  pkt  2  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  zwierząt  (Dz.  U.
z  2013 r., poz. 856) prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Zębowice.
2.  Przedmiotem  konsultacji  jest  projekt  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Zębowice w 2015 roku, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
3. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu Programu.

§ 2

Z projektem programu można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia konsultacji określa się na dzień 26 stycznia 2015 roku.
2. Termin zakończenia konsultacji określa się na dzień 16 lutego 2015 roku.

§ 4

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej opinii złożonej w Urzędzie Gminy lub przesłanej drogą
elektroniczną na adres: ug@zebowice.pl. do dnia zakończenia konsultacji, tj. do 16 lutego 2015 roku.

§ 5

Po przeprowadzeniu konsultacji  i  rozpatrzeniu opinii  projekt  Programu zostanie przedłożony Radzie Gminy
Zębowice.

§ 6

Wyjaśnień  w  sprawie  projektu  Programu  i  konsultacji  udziela  inspektor  ds.  gospodarki  nieruchomościami
w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy Zębowice.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



FORMULARZ   ZGŁOSZENIA   UWAG

Projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2015 r.”

Termin zgłaszania uwag do projektu uchwały: od 26 stycznia – 16 lutego 2015 r.

…...................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Nazwa organizacji wnoszącej opinię:

…...............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

….................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................

Uwagi/ propozycje zmian zapisów:

…..............................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

….................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

                  …................................................................
                                                                                             (imię i nazwisko upoważnionego

przedstawiciela organizacji)       


