
Zarządzenie Nr 348/I/2012
Burmistrza Gołdapi

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie  §  3  załącznika  do  uchwały nr  II/6/10  Rady miejskiej  w Gołdapi  z  dnia 
6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i  podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności 
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  projektów  aktów prawa  miejscowego  w  dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się co następuje:

§ 1.
Ogłasza się konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania  bezdomności  zwierząt”  w  formie  umieszczenia  projektu  programu  na  stronie 
internetowej Urzędu miejskiego w Gołdapi i w Biuletynie Informacji Publicznej celem zgłaszania 
pisemnych uwag do projektu. Projekt programu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
W konsultacja społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone 
w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
działające na terenie Gminy Gołdap, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

§ 3. 
Informuje  się  o  umieszczeniu  projektu  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania  bezdomności  zwierząt”  na  stronie  internetowej  www.goldap.pl oraz  bip.goldap.pl 
w terminie do 17 lutego 2012 r.

§ 4. 
Za  przygotowanie  i  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  odpowiedzialny  jest  Wydział 
Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

§ 5.
Konsultacje  społeczne  są  ważne  bez  względu  na  ilość  organizacji  i  podmiotów  w  nich 
uczestniczących.

§ 6.
Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Gołdapi zamieszczone zostaną w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 7.
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Wydziału  Infrastruktury  i  Inwestycji 
Komunalnych.

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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       Burmistrz Gołdapi


