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RAPORT

z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczących projektu uchwaly w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 2020 roku.

Podstawa prawna i temat konsultacji:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 2 pkt. 4 3 pkt. 1 uchwały Rady Gminy
Lelów Nr IV/16/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie
działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Siąskiego z 2011 r. Nr 51, poz. 908) oraz
zarządzenia nr 3.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. Wójta Gminy Lelów przeprowadzono
konsultacje społeczne, których tematem był projekt uchwały Rady Gminy Lelów w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lelów w 2020 roku.

Cel konsultacji:

Konultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
których celem statutowym jest ochrona zwierząt, obejmujące swym działaniem obszar gminy
Lelów w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Formy upublicznienia i termin konsultacji:

Przedmiotowy projekt i ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych zostały upublicznione
dnia R stycznia 2020 r. na stronie internetowej Gminy Lelów, na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Lelów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie: od dnia 2 stycznia 2020 r. 28 stycznia 2020r.

Formy konsultacji:

Uwagi i propozycje zmian mogły być składane na formularzu konsultacji społecznych
pisemnie na adres: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów lub drogą
elektroniczną na e-mail: a.mazanek@lelow.pl z dopiskiem: „konsultacje”

Wnioski, uwagi i opinie zgioszone w ramach konsultacji:
I

W określonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

Lelów, dnia 29 stycznia 2020 r. 7
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