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Ogłoszenie o społecznych konsultacjach: 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2021” 
 

 Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638) oraz zważając na opracowany projekt „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Strzeleczki w roku 2021”, 

Wójt Gminy Strzeleczki 

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), do wzięcia 
udziału w konsultacjach społecznych w zakresie projektu ww. dokumentu.  

 Przedmiotem konsultacji jest zaopiniowanie przygotowanej do podjęcia przez Radę 
Gminy Strzeleczki uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2021. 

 Rozpoczęcie konsultacji następuje z dniem 5 stycznia 2021 roku, a ich zakończenie 
dnia 26 stycznia 2021 roku. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki (www.bip.strzeleczki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Strzeleczki. Nie wyrażenie opinii w określonym wyżej terminie uznaje 
się za akceptację zapisów Programu.  

 Przedmiotowe konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie mają mocy 
wiążącej. Kierowane są one do organizacji społecznych, których statutowym celem 
jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Strzeleczki oraz innych podmiotów, 
o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 638). Opinie powinny być wyrażone w sposób pisemny  
i przesłane bądź dostarczone na adres Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 
Strzeleczki. 

 

Wójt Gminy Strzeleczki 
 Marek Pietruszka 

http://www.bip.strzeleczki.pl/

