
Zarządzenie 33/2021
Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 12 kwietnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kroczyce w 2021 r.

Na  podstawie  art.30  ust.l   ustawy  z  dnia  s   marca   1990  roku  o   samorządzie
gminnym  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.   506  z  późn.zm.)  oraz  z  Uchwały  Nr
269/2LIII/2010   Rady   Gminy   Kroczyce   z   dnia   29.10.2010   r.   w   sprawie   określenia
szczegółowego    sposobu    konsultowania    projektów    prawa    miejscowego    z    radami
działalności     pożytku     publicznego     lub     organizacjami     pozarządowymi     i     innymi
uprawnionymi podmiotami wymienionymi  w art.3  ust.3  ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

z a r z ą d z a m:

§1
Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi
w  art.3  ust.3  ustawy  z  dnia  24 kwietnia 2003 roku  o  działalności  pożytku publicznego
i   wolontariacie   projektów   prawa   miejscowego   w   sprawie       programu   opieki   nad
zwierzętami   bezdomnymi   oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy
Kroczyce w 2021 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat projektu w/w uchwały.

§2
0kreśla  się  termin  przeprowadzenia  konsultacji  od  12  kwietnia  2021  r.  do  16  kwietnia
2021  r.

§3
1.Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, który stanowi załącznik nr 1 do

Zarządzenia.
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Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą lub
drogąmailowąnaadreskłggzłęstĘ~;k[.oczyce.p]

§4
Projekt uchwały i wzór fomularza zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
Gminy  Kroczyce  w  Biuletynie  lnformacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu
Gminy Kroczyce.

§5

Wykonanie   zarządzenia , powierzam  Kierownikowi   Referatu   Gospodarki   Komunalnej,
Przestrzennej i Ochrony Srodowiska.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Zalącznik Nr 1
do zarządzenia nr 33/2021
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Formularz konsultacji

1.Podmiot zgłaszający (imię, nazwisko, nazwa podmiotu, telefon, e-mail)

2.Podmiot opinii( nazwa projektu aktu prawa miejscowego) projektu uchwały w sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Kroczyce w 2020 roku.

3 .Proponowane opinie/uwagi do projektu:

4.Uzasadnienie

(data i podpis)


