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z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwaly w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelów w 2022 roku
Podstawa prawna i temat konsultacji:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia $ marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 zpóźn. zm.) oraz 2 pkt. 41 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 14.2022 z dnia 28 stycznia 2022 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 2022 roku.
Cel konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art.3 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 28 stycznia 2022 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 28 stycznia 2022r. 17 lutego 2022r.
Formy konsultacji:

Uwagi i propozycje zmian mogły być składane na formularzu konsultacji społecznych
pisemnie na adres: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 1$, 42-235 Lelów lub drogą
elektroniczną na e-mail: a.mazanek@lelow.pl z dopiskiem: „konsultacje”
Wnioski, uwagi i opinie zgioszone w ramach konsultacji:

W określonym terminie wpłynęły następujące uwagi:
Zwierz Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt z/s w Bieruniu:
4
1) w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi, która została uregulowana w
proponujemy:
a) ujednolicenie pojęć ustalenie czy karmiciele to społeczni opiekunowie kotów wolno
żyjących,
—

J

nia do dowolnie wybranego przez
b) ograniczenie realizacji zadania w zakresie dokarmia
Gminę wykracza poza upoważnienie ustawowe,
adczeń społecznych opiekunów
c) wprowadzenie rejestru bytowania kotów, jak też oświ
konkretnych działań na rzecz
kotów wolno żyjących, w których zobowiążą się oni do
kotów z konkretną systematycznością,
w wolno żyjących wskazanych w
d) w związku z zasadami wprowadzenia kastracji kotó
i Kastracja! wymagane jest
Regulaminie Współpracy z Gminami ZWIERZowej Akcj
odłowi oraz przewiezie do
zawarcie regulacji m.in. kto wskaże koty do kastracji i je
nie jest przystosowany do
zakładu, przetrzyma po zabiegu (gabinet weterynaryjny
później wypuści w miejscu
stacjonarnej całodobowej opieki nad zwierzętami) a
cji, jeżeli zwierzę okażę się
dotychczasowego bytowania lub przekaże do adop
znacząco oswojone i chętne do kontaktów z człowiekiem;
ia u zwierząt utrzymywanych przez
2) w zakresie zabiegów kastracji i trwałego znakowan
w ramach Akcji Kastracji!
mieszkańców Gminy, chcemy zwrócić uwagę, że
i kotów (samic i samców) wraz
przewidujemy przeprowadzenie zabiegów kastracji psów
tak zostają przekazane środki finansowe gminom,
z oznakowaniem tych zwierząt
odować prowadzenie osobno
wprowadzony jednak w 11 Projektu podział może spow
stawieniem środków na samą
znakowania zwierząt do wyczerpania środków, z pozo
rząt do samodzielnego ich
kastrację i tu z kolei zobowiązuje się opiekunów zwie
na Lelów chce uczestniczyć
oznakowania prosimy o wprowadzenie zmian, jeżeli Gmi
w Akcji Kastracji!, zgodnie zjej zasadami;
do Projektu nie zostały wprowadzone następujące
3) w zakresie finansowania zadań
postanowienia:
całość finansowania
racja!
a) nie wskazano środków ze ZWIERZowej Akcji Kast
prosimy o zwrócenie uwagi
pochodzi z budżetu Gminy (rozdział 12 Projektu pkt 2.
też na brak nr paragrafu);
w wolno żyjących.
b) nie zostały przeznaczone żadne środki na kastrację kotó
—

-

—

—

—

uwag:
Stanowisko Wójta Gminy Lelów w sprawie złożonych

ację na Rzecz Ocbrony Zwierząt z/s
Wszystkie złożone przez Zwierz Ogólnopolską Fund
w Biermiiu uwagi uznaje się za zasadne.
j przez zamieszczenie w Biuletynie
Niniejszy raport podlega podaniu do informacji publiczne
„Konsultacje społeczne”, na stronie
Informacji Publicznej na stronie biplelow.pl w kategorii
dowych Urzędu Gminy Lelów.
internetowej Gminy Lelów oraz na tablicy ogłoszeń urzę

Lelów, dnia 18.02.2022 r.
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