
ZARZĄDZENIE NR 347/22 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 11 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2023 r.” 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 oraz z 2021 r., poz. 2490) oraz Uchwały Nr II/14/10 Rady Gminy 
z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 3 z dnia 
11 stycznia 2011 r., poz. 18), w związku z art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. z 2022 r., poz. 572) zarządzam, co następuje : 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2023 r., zwany dalej Programem z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 oraz z 2021 r., poz. 2490) 
i art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r., poz. 572) 
prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Jemielnica. 

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących projektu Programu. 

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji określa się na dzień 17 października 2022 r. 

2. Termin zakończenia konsultacji określa się na dzień 7 listopada 2022 r. 

§ 3. Projekt Programu, zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy Jemielnica 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jemielnica w okresie od 17 października – 7 listopada 2022 r. 

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania uwag do projektu Programu w formie 
elektronicznej na adres: ug@jemielnica.pl    lub w formie tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Jemielnica ul. 
Strzelecka 67 (47-133 Jemielnica) do dnia zakończenia konsultacji tj. do 7 listopada 2022 r. 

§ 5. 1. Po upływie terminu na zgłaszanie uwag do Programu zorganizowane zostanie spotkanie 
konsultacyjne, które celem będzie rozpatrzenie zgłoszonych uwag do projektu Programu. 

2. W przypadku braku uwag projekt Programu zostanie przedłożony Radzie Gminy Jemielnica. 

§ 6. Informację o konsultacjach oraz o ich wynikach zamieszcza się na stronie internetowej Gminy 
Jemielnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jemielnica oraz podaje do publicznej wiadomości 
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica oraz w siedzibie Urzędu 
Gminy Jemielnica. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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