
WÓJT GMINY WIŚNIEW 

ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały                                

Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r.                             

w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017-2021  

 

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/236/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 2010 r.                   

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 

Celem przeprowadzenia konsultacji, jest zebranie uwag, opinii i wniosków dotyczących 

projektu uchwały, o której mowa poniżej.  

 
1. Przedmiot konsultacji: „Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Wiśniew na lata 2017-2021.” 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: Od 1 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 

2020 r. 

3. Uprawnienie do wzięcia udziału w konsultacjach: W konsultacjach mogą brać 

udział, w zakresie swojej działalności statutowej organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Wiśniew. 

4. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Osoba odpowiedzialną za 

przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej – 

Gerard Piekart, Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, pokój 116, tel. 25 641 73 13 

w. 119, e-mail: piekart.gk@wisniew.pl, 

5. Formy konsultacji:  

     Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać: 

      - osobiście w Urzędzie Gminy Wiśniew - referat Gospodarki Komunalnej  

do 14 grudnia 2020 r. 

 - drogą elektroniczną na adres: piekart.gk@wisniew.pl, do 14 grudnia 2020 r. 

6. Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Wiśniew, 

mailto:piekart.gk@wisniew.pl
mailto:piekart.gk@wisniew.pl


7. Dokumenty: „Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Gminy 

Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017-2021.” 

8. Wyniki konsultacji: Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona                       

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy: www.wisniew.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiśniew.   

 

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych                        

i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na 

terenie gminy Wiśniew, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 01.12.2020  do 

14.12.2020.  

 

WÓJT 

                                                                                                   /-/ Krzysztof Kryszczuk 

http://www.wisniew.pl/

