
ZARZĄDZENIE Nr 83 
Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki 

z dnia 10.06.2021 r. 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy 
przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości” 

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

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 
27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.), 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, Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki 
zarządza co następuje: 
 
§1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Wiskitki, których 

przedmiotem jest „Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do 
nieruchomości” (Załącznik nr 1) 

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Wiskitki i skierowane będą do 
mieszkańców Gminy Wiskitki. 

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 18 rok życia 
i stale zamieszkują teren Gminy Wiskitki – tzn. osoby zameldowane lub stale 
mieszkające bez zameldowania na terenie Gminy, z wyjątkiem tych mieszkańców, 
którzy wyjechali na ponad 3 miesiące poza teren gminy, a także osoby przybyłe spoza 
terenu gminy na okres powyżej 3 miesięcy. 

4. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach, może tylko jeden raz wyrazić 
swoją opinię w konsultowanej sprawie, określonej w ust. 1. 

 
§2 Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców stale 

zamieszkujących dot. treści projektu „Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości”. 

 
§3 Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17.06.2021 roku do 22.06.2021 roku do 

godziny 16.00 w granicach administracyjnych Gminy Wiskitki. 
 
§4. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie ankiet, wzór ankiety stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Ankiety w formie papierowej dostępne będą w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu 

Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1 (parter przy wejściu) 96-315 Wiskitki,  
3. Ankiety do wypełnienia w formie elektronicznej lub do wydruku ze strony, dostępne 

będą pod adresem https://wiskitki.bip.net.pl/, w zakładce prawo lokalne/Zarządzenia 
Burmistrza. 

 
§5 Wypełnione ankiety należy: 

https://wiskitki.bip.net.pl/


1. W formie papierowej – złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy 
Wiskitki, ul. Kościuszki 1 (parter przy wejściu), 96-315 Wiskitki (w godzinach pracy 
urzędu) lub wysłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (liczy się data wpływu do 
urzędu). 

2. W formie papierowej – wrzucić do skrzyni, która znajduje się przed wejściem do Urzędu 
Miasta i Gminy Wiskitki. 

3. W formie elektronicznej - przesłać na adres e-mail: sekretariat@wiskitki.pl. 
 

§6. 1. Wszystkie złożone uwagi, opinie mieszkańców będą przeanalizowane oraz 
przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektu „Uchwały w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy 
przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości”. 

2. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość zgłoszonych uwag, opinii, czy 
poprawek. 

 
§7 Udzielaniem wyjaśnień dotyczących projektu „Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości” zajmować się będzie Inspektor ds. gospodarki wodno-
ściekowej, rolnictwa i ochrony zwierząt w terminie wymienionym w §3 w Urzędzie Miasta 
i Gminy Wiskitki z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki. 

 
§8 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach zamieszczona zostanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Wiskitki w terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji. 

 
§9 Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki. 
 
§10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Z up. BURMISTRZA 
inż. Łukasz Boczkowski 

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I 
GMINY WISKITKI 
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