
ZARZĄDZENIE Nr 67 

Burmistrza  Miasta i Gminy Wiskitki 

z dnia  29 kwietnia 2021r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel  Gminy 

Wiskitki” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiskitki”. 
 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  oraz Uchwały Nr 34/IV/11 Rady Gminy Wiskitki 

z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami gminy, zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie  konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel  Gminy Wiskitki” oraz tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Wiskitki”. 
2.  Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. 1. Konsultacje dotyczą mieszkańców Gminy Wiskitki posiadających prawo wyborcze, 

którzy wpisani są do rejestru wyborców pod adresem na obszarze na którym przeprowadza się 

konsultacje.  

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Wiskitki 

w sprawie projektu uchwały.  

 

§ 3.  Konsultacje z mieszkańcami Gminy Wiskitki przeprowadzane będą od dnia 06 maja  

2021r. do dnia 13 maja 2021r. do godz. 16:oo.  

 

§ 4. Zawiadomienie w sprawie konsultacji z mieszkańcami, którego treść stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały, będą zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej (www.wiskitki.bip.net.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy (www.wiskitki.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.  

 

§ 5. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i elektronicznej, 

z wykorzystaniem formularza konsultacji, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia.  

2. Formularz konsultacji zostanie zamieszczony na stronach www.wiskitki.pl 

i www.wiskitki.bip.net.pl. 

3. Opinie i uwagi można składać od dnia 06 maja  2021r. do dnia 13 maja 2021r. 

do godz. 16:oo.: 

1) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-

315 Wiskitki (decyduje data wpływu korespondencji); 

2) bezpośrednio w  Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki  w godzinach pracy Urzędu;  

3) na adres e-mail: Anna.Jakubowska@wiskitki.pl. 

4. W terminie wymienionym w  § 3 pracownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza udziela  

wyjaśnień dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji.  

 

§ 6. Pracownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza po terminie przeprowadzenia konsultacji  

przekaże Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki dokumentację i protokół przedstawiający 

wyniki konsultacji oraz analizę uwag zgłoszonych przez mieszkańców w ramach konsultacji.  

 

http://www.wiskitki.pl/
http://www.wiskitki.bip.net.pl/
mailto:Anna.Jakubowska@wiskitki.pl


§ 7. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w zwyczajowo przyjętej formie oraz wywieszone 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiskitkach. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 

BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY WISKITKI 

 

/-/ mgr Rafał Mitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr  67 

Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki  

z dnia 29 kwietnia 2021r.  

 

 

 

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki 

dotyczące konsultacji projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel  Gminy 

Wiskitki” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiskitki”. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta 

i Gminy Wiskitki w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel  

Gminy Wiskitki” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiskitki”. 

 

Termin  konsultacji: dn. 06 maja 2021r. – dn. 13 maja 2021r., godz. 16:oo. 

Konsultacje obejmują swym zasięgiem teren Gminy Wiskitki.  

Uwagi do przedłożonego projektu sporządzone w formie pisemnej - przy wykorzystaniu 

formularza konsultacji - można przekazywać w terminie od dnia  06 maja 2021r.  

do dnia 13 maja 2021r. do godz. 16:oo.: 

 

1) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1,            

96-315 Wiskitki (decyduje data wpływu korespondencji); 

2) bezpośrednio w   godzinach pracy Urzędu;  

3) drogą mailową na adres: Anna.Jakubowska@wiskitki.pl (skan podpisanego 

formularza). 

 

Formularze, które wpłyną poza  terminem konsultacji,   nie będą  uwzględniane.  

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych 

osób fizycznych i prawnych w sprawie poddanej konsultacjom.  

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Wiskitki. 

 

 
BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY WISKITKI 

 

/-/ mgr Rafał Mitura 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Anna.Jakubowska@wiskitki.pl


Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Nr  67 

Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki  

z dnia 29 kwietnia 2021r.  

 

 

FORMULARZ  KONSULTACJI 

 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy 

Obywatel  Gminy Wiskitki” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiskitki”. 

 

 

1. Informacja o zgłaszającym: 

 

Imię i nazwisko  

Nazwa jednostki 

organizacyjnej/stowarzyszenia 

… 

(opcjonalnie)  

 

Adres   

Telefon i adres e-mail  

 

 

2. Zgłaszane uwagi do projektu uchwały: 

 

LP. 

 

CZĘŚĆ DOKUMENTU, 

KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA (PARAGRAF, 

USTĘP, PUNKT) 

TREŚĆ PROPONOWANEJ 

UWAGI 
UZASADNIENIE 

    

    

    

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Urząd Miasta i Gminy Wiskitki moich danych 

osobowych wyłącznie w ramach przeprowadzanych konsultacji  projektu uchwały. 

 Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych: 

https://wiskitki.bip.net.pl/?c=142.  

 

 

--------------------------------------------------- 

data, imię i nazwisko 

osoby zgłaszającej uwagi 

 

https://wiskitki.bip.net.pl/?c=142

