
Zarządzenie SEK.0050.38.2019 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 19 marca 2019 roku 

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa w roku 2019. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 506) oraz Uchwały nr XLI/274/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2010r. w  sprawie 

określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieniony w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymieniowymi 

w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Dąbrowa. 

2.  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Dąbrowa w roku 2019. 

3.  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały. 

 

§ 2 

Określa się: 

1) termin rozpoczęcia konsultacji od  19 marca 2019r. 

2) termin zakończenia konsultacji do  26 marca 2019r. 

 

§ 3 

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl, Biuletynu Informacji Publicznej 

www.bip.gminadabrowa.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa. 

 

§ 4 

Uwagi i opinie należy składać w terminie określonym w § 2 pisemnie w sekretariacie  

Wójta Gminy Dąbrowa, Urząd Gminy Dabrowa, ul. Ks. prof. Jana Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa 

lub  na adres poczty elektronicznej sekretarz@gminadabrowa.pl. W procesie konsultacji będą 

rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.  

 

§ 5 

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na  

stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl, Biuletynu Informacji Publicznej 

www.bip.gminadabrowa.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa. 

 

§ 6 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy,  a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne 

bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy 

   /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
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