
Zarządzenie Nr 552/1/2022 
Burmistrza Białej Piskiej  
z dnia 14 marca 2022 r. 

 
w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych usytuowania masztu wraz                 

z flagą państwową w ramach projektu pn.: „Pod Biało-Czerwoną” 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.         
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z § 2 ust. 2 pkt 5 oraz §4 ust. 1 pkt 4 załącznika do 
Uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2016 r. w 
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2017 r. poz. 574) - Burmistrz Białej Piskiej 
zarządza, co następuje: 

§1. 
1. Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące usytuowania masztu wraz z flaga państwową 

przy ul. Sportowej 19A w Białej Piskiej. 
2. Przedmiotem konsultacji jest miejsce usytuowania masztu wraz z flaga państwową przy 

ul. Sportowej 19A w Białej Piskiej (przy budynku szatni na stadionie miejskim). 
3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie ankiety on-line w terminie od 15 do 30 marca 

2022 r.  
4. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej bip.bialapiska.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. 

5. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje wszystkich mieszkańców Gminy Biała Piska. 
 

§2. 

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety on-line znajdującej się pod adresem: 
https://forms.gle/Z7nXmkYTE3BrF7Si7 

§3. 
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport zawierający informację o formie, terminie 
temacie i wynikach konsultacji. 
 

§4. 
1. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bip.bialapiska.pl wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. 

2. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących. 
 

§5. 
 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała Piska. 
 

§6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
          Burmistrz 
           /-/ Beata Sokołowska 



 
 

Załącznik nr 1 
 do Zarządzenia nr 552/1/2022 

Burmistrza Białej Piskiej 
z dnia 14 marca 2022 r. 

 
 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji 

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ 

ogłasza konsultacje społeczne 
dotyczące usytuowania masztu wraz z flagą państwową  

 
       1. PRZEDMIOT KONSULTACJI 

Miejsce usytuowania masztu wraz z flagą państwową przy ul. Sportowej 19A w Białej 
Piskiej (przy budynku szatni na stadionie miejskim).  

       2. CEL KONSULTACJI 

Poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Biała Piska na temat zaproponowanego miejsca 
instalacji masztu. 

       3. ZASIĘG TERYTORIALNY 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy 
Biała Piska 

       4. TERMIN KONSULTACJI 

- rozpoczęcie: 15 marca 2022 r. 

- zakończenie: 30 marca 2022 r.  

       5. FORMA KONSULTACJI 

Ankieta on-line dostępna pod adresem: https://forms.gle/Z7nXmkYTE3BrF7Si7  

 
                                                                                                                      Burmistrz 

           /-/ Beata Sokołowska 
 


