
ZARZĄDZENIE NR 658/2023 
BURMISTRZA GMINY CIĘŻKOWICE 

z dnia 18 stycznia 2023 r. 

w sprawie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2023 roku.” 

Na podstawie Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40), art. 11a ust. 6-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(t.j.Dz. U. z 2022, poz.572) art.5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), oraz na podstawie Uchwały 
NR XLIX/425/22 RADY MIEJSKIEJ W CIĘŻKOWICACH z dnia 30 listopada 2022 r. , w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2023. Burmistrz Gminy Ciężkowice zarządza co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w 2023 roku,” zwany 
dalej Programem. 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłoszenia uwag i opinii w sprawie projektu Programu. 

3. Prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi 
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie ww. projektu . 

4. W konsultacjach wziąć mogą udział organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Ciężkowice. 

5. Po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu wniesionych uwag i wniosków, projekt programu zostanie 
poddany do zaopiniowania a następnie przedłożony Radzie Miejskiej w Ciężkowicach. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne o których mowa w §1 pkt 2 niniejszego Zarządzenia prowadzone będą za 
pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia i jest dostępny 
w Urzędzie Gminy Ciężkowice (na parterze budynku UG- Punkt Informacyjny) oraz zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ciężkowice / konsultacje społeczne. 

2. Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się w okresie od dnia 18 stycznia 2023 r. do 8 lutego 
2023 roku. 

3. Opinie i uwagi można zgłaszać wg załączonego formularza w formie pisemnej tradycyjnej lub 
elektronicznej, poprzez: 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@ciezkowice.pl 

2) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Ciężkowice ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice. 

§ 3. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości nas stronie internetowej 
Gminy Ciężkowice w terminie 30 dni od daty zakończenia. 

§ 4. Za obsługę organizacyjno – techniczną konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Referat 
Gospodarki Komunalnej. 

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej  oraz na stronie internetowej www.ciezkowice.pl/konsultacje 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Ciężkowice 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Burmistrz Gminy 

 
 

Stanisław Kuropatwa 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1F2BFEB1-40E1-4551-BB2C-FC52C8CE2250. Uchwalony Strona 1



Załącznik do zarządzenia Nr 658/2023  
Burmistrza Gminy Ciężkowice  
z dnia 18 stycznia 2023 r. 
 

Formularz konsultacji do zgłaszania uwag/opinii do projektu ,,Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Ciężkowice w roku 2023 ’’. 

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje: 

 

Nazwa organizacji, instytucji lub osoba zgłaszająca propozycje 

 

Adres: (nieobowiązkowe) 

 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

Uwagi do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciężkowice w roku 
2023. 

Istniejący zapis w 
projekcie uchwały wraz 

z nr paragrafu 

Proponowana 
zmiana 

Uzasadnienie 

  

 
  

   

   

Inne propozycje  

Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Ciężkowice reprezentowany przez 
Burmistrza Gminy Ciężkowice, z siedzibą w Ciężkowicach (33-190) ul. Tysiąclecia 19 
tel. 14 6285822, adres e-mail: ug@ciezkowice.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  
e-mail: inspektor@ciezkowice.pl,  tel.696932115 

3) Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wymogów prawa. 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji 

kancelaryjnej. 
5) Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

7) Pani/Pana dane pozyskiwane są : od osoby, której dane dotyczą/z innych źródeł.  
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
RODO. 
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