
 Zarządzenie Nr 29 
Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki 

z dnia 03.02.2021 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. 
 

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr 12/III/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 
29 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji oraz art. 11a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) zarządzam: 
 
§ 1 Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
terenie Gminy Wiskitki projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 
2021 r. 
 
§ 2. 1. Konsultacje rozpoczną się w dniu 08.02.2021 r. i będą trwały do 01.03.2021 r. 
2. Konsultacje będą polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionej zmiany. 

 
§ 3. 1. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2021 r. dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki pokój nr 18. 
2. Ewentualne uwagi i opinie należy zgłaszać w formie pisemnej (zgodnie 
z załącznikiem do Zarządzenia) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (pokój 
nr 19) w dniach 08.02.2021 r.- 01.03.2021 r., faksem: 46 855 41 54, e-mailem: 
sekretariat@wiskitki.pl. 

 
§ 4 Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki i na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki. 
 
§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Z up. BURMISTRZA 
inż. Łukasz Boczkowski 

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I 
GMINY WISKITKI 

mailto:sekretariat@wiskitki.pl

