
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2023 

Wójta Gminy Sadkowice 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Sadkowice w 2023 roku 

 

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

Dz. U. z 2023r. poz.40) oraz uchwały nr XLIV/249/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia  

15 września 2010 r. w sprawie szczegółowego 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 (Dz. Urz. Województwa 

Łódzkiego Nr 302, poz. 2529), zarządzam co następuje: 

§ 1 

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Sadkowice w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2023 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 20.01.2023 r. do 3.02.2023 r. 

§ 3 

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały 

stanowiącego zał. nr 1. 

§ 4 

1. Uwagi, opinie i propozycje dotyczące zmian projektu Uchwały można składać drogą 

elektroniczną na adres ug@gminasadkowice.pl, pisemnie na adres Urząd Gminy w 

Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96 – 206 Sadkowice lub osobiście w 

dniach  poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 800 – 1500, wtorek w godzinach  

800 – 1600, piątek w godzinach 800 – 1400  w pokoju nr 14, na formularzu stanowiącym 

zał. nr 2. 



 
 

2. Formularze anonimowe lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji 

nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem, 

o którym mowa w §1. 

3. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i niewiążący dla organów 

Gminy Sadkowice. 

§ 5 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest podinspektor ds. 

inwestycji i gospodarki przestrzennej – Ewa Skiba. 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sadkowice. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy Sadkowice 

mgr Karolina Kowalska 


