
Zarządzenie Nr 5/2022 

Wójta Gminy Klwów 

z dnia 12 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Klwów w 2022 roku” 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 5 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.2020 poz. 1057 z późn. 

zm.) oraz art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. 

2020, poz. 638 z późn. zm. ) 

 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji, dotyczących projektu „Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klwów 

w 2022 roku” zwanego dalej Programem stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia, przy czym uprawnionymi do konsultacji są organizacje społeczne, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

 

§ 2 

 

Ogłoszenie na temat konsultacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Konsultacje o których mowa w § 1 będą przeprowadzane w formie  pisemnej lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej na adres: referatrolnictwa@klwow.pl poprzez 

przyjmowanie opinii z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik Nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do 

Zarządzenia Nr 5/2022 

Wójta Gminy Klwów 

z dni 12  stycznia 2022 r.  

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 
w sprawie konsultacji społecznych projektu 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Klwów w 2022 roku” 

 
W związku z opracowaniem projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Klwów w 2022 roku”, Wójt Gminy 

Klwów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których 

mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2020, poz. 638 

z późn. zm.) do udziału w konsultacjach. 

 

Termin przeprowadzenia konsultacji: 

 termin rozpoczęcia konsultacji: 25 stycznia 2022 rok, 

 termin zakończenia konsultacji 16 lutego 2022 rok. 

 Z projektem programu  można zapoznać się osobiście w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy 

Klwów w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30, lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu – zakładka:  Prawo lokalne – ogłoszenia. 

 W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe działające na terenie 

Gminy Klwów, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności 

statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących 

informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji 

oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 

 

Forma konsultacji: 

 

Pisemne wyrażenie opinii wg formularza na adres Urzędu Gminy ul. Opoczyńska 35,                     

26 – 415 Klwów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 

referatrolnictwa@klwow.pl. 

 

Miejsce konsultacji: 

 

Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów pok. Nr 2. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referent – Aleksandra Postek;  

tel. (048) 67 10 010 wew. 15,  e-mail:  adres: referatrolnictwa@klwow.pl 
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Załącznik Nr 2 do 

Zarządzenia Nr 5/2022 

Wójta Gminy Klwów 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

 

Lp 

Stan zapisu w 

projekcie Programu 

wraz z nr. paragrafu i 

punktu 

Sugerowana zmiana 

(konkretny sugerowany 

zapis paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie 

    

    

    

    

 

 

 

 

Podmiot 

zgłaszający 

propozycje 

Adres 
Nr 

telefonu 

Adres poczty 

elektronicznej 

Imię i 

nazwisko 

osoby 

kontaktowej 

Data 

wypełnienia 

      

      

      

      

 

 

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalny terminie do dnia 16.02.2022 roku                

( liczy się data wpływu do Urzędu ) pocztą lub mailem na adres: 

 

 

Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów 

tel. ( 48 ) 67 10 010 wew. 15  

e-mail: referatrolnictwa@klwow.pl 

 

Formularz można też dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do Sekretariatu 

Urzędu Gminy Klwów. 

 

W razie pytań można też kontaktować się osobiście z Referatem Rolnictwa Urzędu Gminy 

Klwów pok. nr 2 lub telefonicznie  ( 48 ) 67 10 010 wew. 15. 
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