
ZARZĄDZENIE NR 14.2022 

WÓJTA GMINY LELÓW 

z dnia 28 stycznia 2022 roku 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Lelów w 2022 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 4 i § 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. Śląskiego z 2011 r. Nr 51, poz. 908) Wójt 

Gminy Lelów zarządza:  

§1. Przeprowadzić w okresie od dnia 28 stycznia 2022 r. do 17 lutego 2022 r. konsultacje  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 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 projektu uchwały Rady Gminy 

Lelów w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na  terenie gminy Lelów w 2022 roku.  

§2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zebrania uwag i propozycji do 

konsultowanego projektu uchwały zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Lelów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lelów i na stronie internetowej Gminy Lelów. 

§3. 1. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu uchwały mogą zgłaszać organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione 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.  

2. Uwagi i propozycje zmian projektu uchwały mogą być zgłaszane 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”, na formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Anna 

Mazanek. 

 

§5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

        Wójt Gminy Lelów 

        Krzysztof Molenda 

 

 

 



        Załącznik 

        do Zarządzenia Nr 14.2022 

         Wójta Gminy Lelów 

        z dnia 28 stycznia 2022 r. 

 

 

ANKIETA 

dot. konsultacji w sprawie projektu zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia  

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na  terenie gminy Lelów w 2022 roku. 

 

L.p.  Treść 

1 Nazwa organizacji  

2 Adres  

3 E-mail  

4 

Uwagi 

i propozycje 

zmian  

 

5 Uzasadnienie  

 

Imię, nazwisko i tel. kont. osoby wypełniającej ankietę ……………………………………….. 

 

        ……………………………………………… 

                Miejscowość, data i podpis 


