OGtOSZENIE
WOJTA GMINY POPIELOW
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z dnia 14 marca 2014 roku
w sprawie konsultacji projektow Uchwat:
Nr XXXV// 256 /2014 w sprawie w sprawie przyje.cia Programu opieki nad zwierze_tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Popielow w 2014 r.
Nr XXXVI/ 258 /2014 w sprawie ustalenia wysokosci optat wnoszonych przez rodzicow za pobyt
dziecka i wyzywienie u dziennego opiekuna
NrXXXVI/263 /2014 wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy NrXXII/164/2012 z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie podziatu Gminy Popielow na state obwody gtosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 ,poz.645,poz.!318 ), w zwia_zku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.)
oraz uchwaty Nr XLIII/299/2010 Rady Gminy z dnia 23 wrzesnia 2010 roku w sprawie okreslenia
szczegotowego sposobu konsultowania z rada. dziatalnosci pozytku publicznego lub organizacjami
pozarzqdowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, projektow aktow prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczqcych dziatalnosci statutowej tych organizacji. informuje^ ze:
Celem konsultacji jest wyrazenie i poznanie opinii na temat projektow uchwat:

1. Nr XXXV// 256 /2014 w sprawie w sprawie przyj^cia Programu opieki nad zwierz^tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Popielow w 2014 r.
2. Nr XXXVI/ 258 /2014 w sprawie ustalenia wysokosci optat wnoszonych przez rodzicow za
pobyt dziecka i wyzywienie u dziennego opiekuna
3. Nr XXXVI/263 /2014 wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Nr XXII/164/2012 z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziatu Gminy Popielow na state obwody gtosowania
4. Konsultacje przeprowadzone zostanq poprzez publikacj^ projektow uchwat na stronie
www.bip.popielow.pl oraz www.popielow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogtoszeri w
Urz^dzie Gminy.
5. Warunkiem udziatu w konsultacjach jest pisemne zgtoszenie opinii i uwag za pomocq
formularzy, stanowiqcych zatqcznik do Zarza.dzenia Nr 0050.504.2014 Wojta Gminy
Popielow z dnia 14.03.2014 r.
6. Wypetnione formularze dotycza_ce konsultacji mozna sktadac do 25 marca 2014 roku
a)do Referatu ITR (pokoj nr 11) lub na adres e-mailowy: gk@pepielow.pl
b) Sekretarz Gminy (pokoj Nr 21) lub na adres sekretarzffipopjelow.pl
c)Biura Rady Gminy (pokoj (25) luba na adres radagminy@popielow.pl
lub w Kancelarii Urz^du Gminy
7. Opinie i uwagi ztozone na innym formularzu lub po uptywie terminu zakoriczenia
konsultacji, nie be^da. uwzgl^dnione.
8.

Po przeprowadzeniu analizy zgtoszonych opinii i uwag, z przeprowadzonych konsultacji
sporz^dzona zostanie informacja, ktora zostanie zamieszczona na stronie oraz
www.bip.popielow.pl

oraz www.popielow.pl i tablicy ogtoszeri

9. Wyniki konsultacji majq charakter opiniotworczy i nie wiqza, organow Gminy.
10. Konsultacje uznaje SJQ za wazne bez wzgl^du na liczb^ podmiotow biorqcych w nich udziat.
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