ZARZĄDZENIE NR 497/2013
BURMISTRZA KRAPKOWIC
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zpobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na
rok 2013 roku".
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIII/383/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 148, poz.
1755) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na
rok 2013 roku”.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu,
o którym mowa w ust. 1.
3. Projekt programu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krapkowice.pl
2) na stronie internetowej Urzędu www.krapkowice.pl
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.
§ 2. Konsultacje
przeprowadza
się
do dnia 15 kwietnia 2013 r. do godz. 14:00.

w terminie

od

dnia

26

marca

2013

r.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”.
2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na „formularzu konsultacji”,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wypełnione formularze należy, złożyć, w terminie określonym w § 2, w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl
4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do urzędu) oznacza rezygnację z prawa
do ich wyrażenia.
§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.
§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 2, podaje się do publicznej
wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3.
§ 6. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w § 1 ust. 3,
w ciągu 10 dni od zakończenia konsultacji.
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§ 7. Burmistrz Krapkowic przedłoży Radzie Miejskiej w Krapkowicach projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy
Krapkowice na rok 2013 roku” wraz z wynikami konsultacji.
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 497/2013
Burmistrza Krapkowic z dnia 25 marca 2013 r.
Uchwała Nr …./2013
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 17 kwietnia 2013
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Krapkowice na rok
2013 roku”
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 a
ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 ze
zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1

W uchwale Nr XVIII/280/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013.745 z dnia 20 marca
2013 r.) wprowadza się następującą zmianę:
1) W załączniku Nr 1 do uchwały dodaje się § 13, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Zobowiązuje się właścicieli psów do ich rejestracji w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach w terminie 30 dni od daty nabycia oraz do wyrejestrowania zwierzęcia
w terminie 14 dni od jego sprzedaży, zaginięcia lub śmierci”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 497/2013
Burmistrza Krapkowic z dnia 25 marca 2013 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”
Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”, stanowiący akt prawa miejscowego.
Cel konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”

Termin konsultacji
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 marca 2013 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2013 r. do godz. 14:00

Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem
proponowanych zmian można zgłaszać na „ formularzu konsultacji" w terminie od 26
marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r do godz. 14:00.
Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303
Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
umig_srodowisko@krapkowice.pl.
Nie zgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do urzędu) oznacza
rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
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Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność
pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy
Krapkowice tel. 77 44 66 805.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013
roku” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta
i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu.
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 497/2013
Burmistrza Krapkowic z dnia 25 marca 2013 r.

FORMULARZ KONSULTACJI
projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”

Termin zgłaszania opinii: od 26 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r. do godz. 14:00
Dane podmiotu zgłaszającego uwagi i wnioski:
Nazwa podmiot ………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:………………………………………………………………..
Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Krapkowice, dnia:……………………………..

………………………………………
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię

Uwaga!
Formularz konsultacji należy przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:umig_srodowisko@krapkowice.pl
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