
Zarządzenie Nr 106
Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki

z dnia 17 października 2022 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  1  i  pkt  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Uchwały Nr
12/III/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa
miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji,
zarządzam:

§ 1
Przeprowadzenie  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  na  terenie
Gminy  Wiskitki  projektu  uchwały  dotyczącej  „Programu  współpracy  Gminy  Wiskitki  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

§ 2
1. Konsultacje  rozpoczną  się  w dniu 17 października  2022 r.  i  będą trwały  do 28
października 2022 r. 
2. Konsultacje  będą  polegały  na  zebraniu  opinii  w  sprawie  wyżej  wymienionego
Programu.

§ 3
1. Projekt  Programu  współpracy  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Gminy
Wiskitki, w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Ewentualne uwagi i opinie należy zgłaszać w dniach 17.10.2022 r. – 28.10.2022 r.
(do godz. 15:oo) w formie pisemnej - zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia -  faksem: 
nr 46 855-41-54 lub na adres e-mail: jaroslaw.piecek@wiskitki.pl. 

§ 4
Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wiskitki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy Wiskitki.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akceptuję pod względem formalno –
prawnym

Adw. Krzysztof Komorowski
radca prawny Urzędu Miasta i Gminy

Wiskitki
(WA - 11128)
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Załącznik 
do Zarządzenia Nr 106
Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 17 października 2022 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII  DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Termin zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały:
od dnia 17.10.2022 r. do dnia 28.10.2022 r. (do godz. 15:oo)

1. Nazwa wnioskodawcy

2. Działalność statutowa wnioskodawcy w zakresie obejmującym projekt aktu 

3. Propozycja zmiany w projekcie uchwały
1) wskazanie dotychczasowych zapisów, które wymagają zmiany;
2) proponowana treść zmian;
3) uzasadnienie wprowadzanych zmian.

………………………………
(miejscowość i data)

……………….…………………………………………….
(imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela

podmiotu zgłaszającego opinię)
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