
ZARZĄDZENIE NR 39/23 
WÓJTA GMINY KUNICE 

z dnia 13 marca 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kunice w przedmiocie 
wniosku o likwidację Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach 

Sp. z o. o i  powołania zakładu budżetowego oraz uchwalenia dopłat do zatwierdzonych stawek za 
dostawę wody i odbiór ścieków w wysokości obowiązującej do 31 grudnia 2022 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t .j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ) oraz § 5 uchwały Nr XLVIII /322/22  Rady Gminy Kunice z dnia 
29 grudnia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Kunice (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2023 r., poz. 120 )  
zarządza się ,co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne obejmujące zasięgiem terytorialnym obszar 
całej Gminy Kunice. 

2. Konsultacje określone w ust.1 przeprowadza Wójt Gminy Kunice na wniosek Stowarzyszenia Ruch 
Społeczny Gminy Kunice i mieszkańców gminy, którzy podpisali wniosek o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych. 

3. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców miejscowości wskazanych w ust. 1 w sprawie 
będącej przedmiotem konsultacji, tj. likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach  Sp. z o. o i  
powołania zakładu budżetowego oraz uchwalenia dopłat do zatwierdzonych stawek za dostawę wody i odbiór 
ścieków w wysokości obowiązującej do 31 grudnia 2022 r. 

§ 2. 1. W konsultacjach społecznych mają prawo brać udział stali mieszkańcy wszystkich sołectw gminy 
Kunice uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. 

2. Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy biorący udział w konsultacjach, może wyrazić swoją opinię przy 
pomocy ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 tylko jeden raz. 

3. W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją opinię wpisując znak „X” w odpowiedniej rubryce 
ankiety konsultacyjnej. Wpisanie znaku „X” w więcej niż jednej rubryce lub nie postawienie znaku „X” 
w żadnej rubryce uznaje się jako głos nieważny. 

4. Tożsamość mieszkańca ustala się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. 

5. Mieszkaniec Gminy Kunice biorący udział w konsultacjach potwierdzi otrzymanie 
arkusza ankiety konsultacyjnej  i udział w konsultacjach na liście osób uprawnionych do udziału w tych 
konsultacjach. Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy wrzucić do stosownej urny udostępnionej przez 
powołane przez Wójta Gminy Kunice komisje. 

§ 3. Konsultacje, o których mowa w § 1 i § 2 przeprowadzone zostaną  w terminie od 23.03.2023 r. do 
31.03.2023 r. w trybie zapytań ankietowych w formie  papierowej, polegających na przyjmowaniu pisemnych 
ankiet, przez komisje powołane przez Wójta Gminy Kunice w  następujący sposób: 

1) w trakcie spotkań konsultacyjnych pełnionych w poszczególnych miejscowościach; 

2) poprzez pobranie ankiety w Urzędzie Gminy w Kunicach w godzinach od 8.00 do 14.00, jej wypełnienie 
i wrzucenie do urny w siedzibie Urzędu 

§ 4. 1. Potwierdzenie otrzymania arkusza ankiety konsultacyjnej i udziału w konsultacjach na liście osób 
uprawnionych do udziału w tych konsultacjach  będzie jednocześnie potwierdzeniem 
wyrażenia zgody tej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z treścią ww. Klauzuli, która 
dostępna będzie na stronie internetowej Gminy oraz 
Biuletynie Informacji Publicznej  (BIP). 
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2. Terminy spotkań konsultacyjnych o których mowa w § 3 ust. 1 podane zostaną do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Kunicach, tablicach ogłoszeń 
w sołectwach Gminy Kunice, na stronie internetowej gminy oraz BIP . 

3. Z konsultacji społecznych objętych niniejszym Zarządzeniem, w oparciu o zebrane ankiety,  protokoły 
cząstkowe z każdej miejscowości stanowiące załącznik Nr 3 i 4, sporządzony zostanie protokół zbiorczy,  który 
przedstawiony zostanie mieszkańcom w sposób i w terminie określonym w Kalendarzu czynności związanych 
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, stanowiącym Załącznik nr  5 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 5. Treść obwieszczenia o konsultacjach społecznych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kunice. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Kunice 
 
 

Józef Pieróg 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  39/23 

Wójta Gminy Kunice 

z dnia  13.03.2023 r. 

 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

dotycząca wyrażania opinii w sprawie wniosku o likwidację Zakładu Usług 

Komunalnych w Kunicach  Sp. z o. o i powołania zakładu budżetowego oraz uchwalenia 

dopłat do zatwierdzonych stawek za dostawę wody i odbiór ścieków w wysokości 

obowiązującej do 31 grudnia 2022 r. 

 

1. Czy jest Pani/Pan za likwidacją Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z 

o. o i przekazania jej zadań w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na 

terenie Gminy Kunice przez nowo powołany zakład budżetowy przy Urzędzie 

Gminy w Kunicach? 

 

         
         TAK    NIE 

 

 

2. Czy jest Pani/Pan za ustanowieniem od czerwca 2023 r. dopłat do cen wody i 

ścieków na terenie Gminy Kunice jako podstawowej potrzeby bytowej 

mieszkańców? 

         
         TAK    NIE 

 

 

Pouczenie: 

1. Udzielenie odpowiedzi na ww. pytania polega  na  umieszczeniu  znaku  ,,X"  tylko w jednym 

wybranym przez siebie polu ankiety konsultacyjnej: ,,TAK” albo ,,NIE”. 

2.Odpowiedź na pytanie uznana zostanie za nieważną jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej 

znak ,,X” nie zostanie postawiony w żadnym  polu  lub  znak ,,X” postawiony zostanie w więcej 

niż jednym polu. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  39 /23 

Wójta Gminy Kunice 

z dnia  13 .03.2023 r. 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KUNICE 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t .j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ) oraz § 5 uchwały Nr XLVIII /322/22  Rady Gminy 

Kunice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Kunice (Dziennik Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2023 r., poz. 120 ) 

Wójt Gminy Kunice  

na wniosek Stowarzyszenia Ruch Społeczny Gminy Kunice oraz  

mieszkańców gminy 

ogłasza konsultacje społeczne, 

których przedmiotem jest uzyskanie opinii w sprawie : 

 

likwidacja Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach  Sp. z o. o  i powołanie 

zakładu budżetowego oraz uchwalenie dopłat do zatwierdzonych stawek za 

dostawę wody i odbiór ścieków w wysokości obowiązującej do 31 grudnia 

2022r. 

Konsultacje odbędą się w terminie od 23.03.2023 r. do 31.03.2023 r. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie zapytań ankietowych w formie  papierowej, 

polegających na przyjmowaniu pisemnych ankiet, przez komisje 

powołane przez Wójta Gminy Kunice w  następujący sposób: 

1) w trakcie spotkań konsultacyjnych pełnionych w poszczególnych miejscowościach; 

2) poprzez pobranie ankiety w Urzędzie Gminy w Kunicach ul. Gwarna 1, 59-216 

Kunice w godzinach od 8.00 do 14.00, jej wypełnienie i wrzucenie do urny w 

siedzibie Urzędu; 

 

 

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i są brane pod uwagę, nie są jednak wiążące 

dla organów Gminy. 

WÓJT GMINY KUNICE 

 

  (-) JÓZEF PIERÓG 
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  Załącznik Nr 3 do 

Zarządzenia Nr 39/23 

Wójta Gminy Kunice 

z dnia 13.03.2023 r 

 

PROTOKÓŁ 

 z przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących wniosku o 

likwidację spółki Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach  Sp. z o. o oraz 

powołania zakładu budżetowego  

 

W ankiecie konsultacyjnej zadano pytanie: 

Czy jest Pani/Pan za likwidacją spółki Zakład Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o. 

o i przekazania jej zadań w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy 

Kunice przez nowo powołany zakład budżetowy przy Urzędzie Gminy w Kunicach? 

Data konsultacji 

 

 

Konsultacje przeprowadzono*) Miejscowość/Miejsce 

 

W trakcie spotkań konsultacyjnych 

 

 

Ilość ankiet wydanych: 

 

 

Ilość ankiet złożonych, w tym: 

 

 

Ilość ankiet nieważnych 

 

 

Ilość ankiet ważnych, w tym: 

 

 

Ilość ankiet na „ TAK” 

 

 

                       Ilość ankiet na  „ NIE” 

 

 

Skład Komisji: 

 

Podpis 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

*) właściwe zaznaczyć znakiem ,,X” 
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  Załącznik Nr 4 do 

Zarządzenia Nr 39/23 

Wójta Gminy Kunice 

z dnia 13.03.2023 r 

 

PROTOKÓŁ 

 z przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących wniosku o 

likwidację spółki Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach  Sp. z o. o oraz 

powołania zakładu budżetowego  

W ankiecie konsultacyjnej zadano pytanie: 

Czy jest Pani/ Pan za ustanowieniem od czerwca 2023 r. dopłat do cen wody i ścieków na 

terenie Gminy Kunice jako podstawowej potrzeby bytowej mieszkańców? 

 

Data konsultacji  

 

Konsultacje przeprowadzono*) Miejscowość/Miejsce 

 

W trakcie spotkań konsultacyjnych 

 

 

Ilość ankiet wydanych: 

 

 

Ilość ankiet złożonych, w tym: 

 

 

Ilość ankiet nieważnych 

 

 

Ilość ankiet ważnych, w tym: 

 

 

Ilość ankiet na „ TAK” 

 

 

                       Ilość ankiet na  „ NIE” 

 

 

Skład Komisji: 

 

Podpis 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

*) właściwe zaznaczyć znakiem ,,X” 
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 Załącznik Nr 5 do 

Zarządzenia Nr 39/23 

Wójta Gminy Kunice 

z dnia 13.03.2023 r 

KALENDARZ CZYNNOŚCI 

dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Kunice w sprawie wniosku o likwidację spółki Zakład Usług Komunalnych w 

Kunicach Sp. z o. o i powołania zakładu budżetowego oraz uchwalenia dopłat 

do zatwierdzonych stawek za dostawę wody i odbiór ścieków w wysokości 

obowiązującej do 31 grudnia 2022r. 

 

Data/termin wykonania 

czynności 

Przedmiot czynności konsultacyjnych 

Niezwłocznie po 

podpisaniu 

zarządzenia 

Ogłoszenie Zarządzenia poprzez zamieszczenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Kunicach, tablicach ogłoszeń w 

sołectwach Gminy Kunice, stronie internetowej gminy oraz 

BIP 

 

14.03.2023 Zawiadomienie o miejscach i terminach spotkań 

konsultacyjnych pełnionych w poszczególnych 

miejscowościach -zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Kunicach , tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy 

Kunice, stronie internetowej gminy oraz BIP 

 

14.03.2023 Powołanie komisji do przeprowadzania konsultacji 

— Zarządzenie Wójta Gminy Kunice 

 

23.03.2023-
31.03.2023 

Przeprowadzanie konsultacji w trakcie spotkań 

konsultacyjnych pełnionych w poszczególnych 

miejscowościach zgodnie z harmonogramem 

 

 
05.04.2023 

Przedstawienie przez Wójta Gminy Kunice wyników 

konsultacji społecznych w formie protokołu mieszkańcom 

Gminy za 

pośrednictwem ogłoszeń zamieszczonych na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kunicach, 

tablicach ogłoszeń   w sołectwach Gminy Kunice, stronie 

internetowej gminy oraz  BIP 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 54FADDC4-0D81-413B-992D-42E6C456CD08. Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 4
	Paragraf 2 Ustęp 5

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Punkt 1
	Paragraf 3 Punkt 2

	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 2
	Paragraf 4 Ustęp 3

	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 3
	Zalacznik 4
	Zalacznik 5

