ZARZĄDZENIE Nr 8.2015
WOJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Sobków w 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 594). uchwały.Nr IV/23/20ll Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymien(onymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz stosownie do art. 11 a ust. 7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) zarządzam, co
następuje:
~1
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w 2015 r."
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

p
Ustala się termin konsultacji od 24.01.2015 r. do 13.02.2015 r.

P
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje społeczne działające na terenie gmmy
Sobków, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

~4
Ogłoszenia konsultacji dokonuje się wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

l.Ustala się następującą formę konsultacji:
- zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2.0pinie do projektu uchwały w sprawie można zgłaszać:
1) pisemnie na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3 poprzez dostarczenie osobiście lub pocztą do
Urzędu Gminy (sekretariat) Plac Wolności 12. 28 - 305 Sobków lub

2) drogą elektroniczną na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 3 poprzez przesłanie na adres e-mail:
sekretariat@sobkow.pl

~6
Do przyjmowania opinii w konsultacjach wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Pana Grzegorza
Wierzchowskiego - insp. ds. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarki wodnej, rolnictwa
i ochrony zwierząt.
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