
WOJT GMINY POPIEL6W Zarzgdzenie Nr 0050/ 353 /2013
Wojta Gminy Popielow
z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych dotyczqcych projektu uchwaty Rady Gminy Nr

XXIV/177/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyj^cia Programu Opieki nad zwierze.tami

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy .

Na podstawie art. 30 ust.l pkt. 2 z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r, Nr
102 , poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006r Nr 17 , poz.
128 , Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr 180,
poz. 1111, Nr 223,poz.l458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 , poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 , poz. 146 ;
Nr 106 , poz. 675, Nr 40,poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr
134,poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r.poz.567, z 2013 r. poz.) oraz Uchwaty Nr
XLIII /299 /2010 Rady Gminy Popielow z dnia 23 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu
konsultowania z radami dziatalnosci pozytku publicznego lub z organizacjami pozarzqdowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego gminy Popielow w
dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowej tych organizacji zarzqdzam co nastepuje:

§1

l.Przeprowadzenie w okresie 8 marca do 20 marca 2013 roku konsultacji spotecznych dotyczqcych

projektu uchwaty Rady Gminy Nr XXIV/177/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyj^cia

Programu Opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierzqt na terenie

gminy.

2.Konsulatcje spoteczne majq na celu zebranie od przedstawicieli organizacji pozarzqdowych oraz
podmiotow wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,
opinii, uwag i propozycji do powyzszego dokumentu.

§2

Ogtoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spotecznych o tresci stanowiqcej zatqcznik do
niniejszego Zarzqdzenia b^dzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.popielow.pl na stronie www.popielow.pl oraz na tablicy ogtoszen w Urze_dzie Gminy w
dniu 8 marca 2013 roku wraz z projektem uchwaty i formularzem konsultacji

§3

Podmioty wymienione w § 1 ust.2 moga. zgtaszac swoje opinie, uwagi i propozycje do p. Ireny
Michno - osobiscie lub pisemnie oraz elektronicznie na adres rolnictwo@popielpw.pl lub Kancelarii
Urz^du Gminy do dnia 20 marca 2013 roku



§4

Zarzqdzenie podaje sie. do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyj^ty

§5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

vnski


