
Zarządzenie  Nr   525 / 20 

Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka 

z dnia 10 marca 2020 roku 

 

w sprawie:  przeprowadzenia  konsultacji.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), art. 5 ust. 2 pkt. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) oraz Uchwały                                      

Nr XLIII/271/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010 roku                     

w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi                  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2010 roku,                           

Nr 519, poz. 3860), Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zarządza, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta 

Sucha Beskidzka w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sucha Beskidzka w 2020r. stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala na dzień 13 marca 2020 roku. 

3.Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ust. ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku,              

poz. 688), których działalność statutowa dotyczy przedmiotu konsultacji określonego                    

w ust. 1.  

4.Termin zakończenia konsultacji ustala na dzień 19 marca 2020 roku.  

 

§ 2. 1. Konsultacje o którym mowa w § 1 ust. 1 zostaną przeprowadzone poprzez 

udostępnienie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Sucha Beskidzka www.sucha-

beskidzka.pl w zakładce organizacje pozarządowe i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  Sucha Beskidzka.  

2.Opinie, uwagi i propozycje dotyczące ww. projektu należy składać na formularzu 

konsultacji stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia. 

3.Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Straż Miejska w Suchej Beskidzkiej, 

która zgodnie z § 4 ust. 4 cytowanej wyżej Uchwały Rady Miejskiej sporządzi protokół               

z konsultacji.  

4.Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy 

Sucha Beskidzka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  

Sucha Beskidzka.  

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej                                

w Suchej Beskidzkiej. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

http://www.sucha-beskidzka.pl/
http://www.sucha-beskidzka.pl/


Załącznik  Nr 2  

do Zarządzenia  Nr  525  /20 

Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka  

z  dnia  10  marca 2020 roku  

 

FORMULARZ KONSULTACJI 

 

projektu uchwały Rady Miasta  Sucha Beskidzka w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Sucha Beskidzka w 2020r. 
 

Lp. Aktualny zapis 

projektu uchwały 

 

Proponowane zmiany Uzasadnienie 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3.  

 

 

 

  

4.  

 

 

 

  

 

 

Dane uczestnika konsultacji: 
Nazwa organizacji 

 
 

Adres organizacji 

 
 

Numer telefonu/adres e-mail 

organizacji 
 

 
Imię i nazwisko osoby do kontaktu   

 
Numer telefonu, e-mail 

 
 

 

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2020 roku         

(liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub e-mailem z dopiskiem: „KONSULTACJE 

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA SUCHA BESKIDZKA W SPRAWIE PROGRAMU 

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI  

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SUCHA BESKIDZKA W 2020 ROKU” 

Fax: 22 874 22 66, e-mail: straz@sucha-beskidzka.pl 

Urząd Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka 


