
ZARZĄDZENIE NR 45/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2019 r."

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz Uchwały nr XLV-175/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego
z organizacjami  działającymi w sferze pożytku publicznego, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się  konsultacje  projektu "Programu opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2019 r."

2. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu, o którym mowa w ust. 1 stanowi    załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości:

1) na  stronie  www.wolomin.org  w zakładce  NGO,  Edukacja,  Sport,  Zdrowie/  Współpraca
z organizacjami pozarządowymi/Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego/ Konsultacje 2019 rok;

2) w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy  Wołomin  w zakładce  Tablice  ogłoszeń/Organizacje
pozarządowe.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/
Elżbieta Radwan
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Załącznik do zarządzenia Nr45/2019

Burmistrza Wołomina

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie 

Na  podstawie   Uchwały  nr  XLV-175/2017  Rady  Miejskiej  w Wołominie  z dnia  30 listopada  2017 r.
w sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  aktów  prawa  miejscowego
z organizacjami  działającymi w sferze pożytku publicznego

Burmistrz  Wołomina  ogłasza  konsultacje  w sprawie  projektu  "Programu opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin na 2019 r."

i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do aktywnego uczestnictwa.

1. Projekt  "Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na
terenie Gminy Wołomin na 2019 r." poddawany konsultacjom, określa:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadkach  zdarzeń  drogowych
z udziałem zwierząt.

2. Projekt  "Programu opieki  nad   zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na
terenie Gminy Wołomin na 2019 r." dostępny jest  na stronie www.wolomin.org  w zakładce NGO, Edukacja,
Sport,  Zdrowie/  Współpraca  z organizacjami  pozarządowymi/Konsultacje  projektów  aktów  prawa
miejscowego/ Konsultacje 2019 rok, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce Tablice
ogłoszeń/Organizacje pozarządowe.

3. Uwagi do projektu, o którym mowa w pkt 1, można zgłaszać do dnia 14 lutego b. r. do godz. 10.00 na
adres e-mail: l ena.osiejewicz@wolomin.org.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, w pokoju 20 
lub pod nr  telefonu 22/763-20-98.
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UZASADNIENIE

do zarządzenia Burmistrza Wołomina w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Gminy Wołomin w 2019 r.

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2019 poz.
122, z  późn. zm.), rada gminy corocznie do dnia 31 marca w drodze uchwały, określa program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Na mocy tej  ustawy konieczne jest również przeprowadzenie konsultacji społecznych w których 
przedstawiciele organizacji pozarządowych  oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać
uwagi do przedmiotowego projektu.
Projekt programu zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Wołominie,
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin w zakładce Tablice ogłoszeń/Organizacje po-
zarządowe.
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