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odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego wpływ na
kancęlarii Urzędu Gminy Wiśniew odnotowano 0I.02.f017 r., udostępniam dane i udzielam
informacji zgodnie z treściąwniosku:
1. Rada Gminy Wiśniew nie podjęłauchwaĘ dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadariapublicznego w ramach inicjaĘwy lokalnej.
2. W gminie Wiśniewnie utworzono gminnej rady działa|ności
pożytkupublicznego.
gminie
3. W
Wiśniewnie powołanorady oświatowej.
4. W gminie Wiśniew nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
konsultĄ i z mieszkailcami.
5. Liczbauchwał Rady Gminy Wiśniewpodjętych w latach 2014-20|6
20|6 r. _ 74 uchwały,
20|5 r. _ 86 uchwał,
20|4 r. _ 76 uchwał,w tym:
. 69 uchwałpodjętych przez Radę Gminy VI kadencji,
. 7 uchwałpodjętychprzez Radę Gminy VII kadencji.
6. W latach 2014-20|6 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.
7, Uchwał4Nr XXVVl72120|7 Rady Gminy Wiśniewz dnia26 sĘcznia2017 r. powołano
MłodzieżowąRadę Gminy Wiśniew.
8. W gminie Wiśniewnie powołanorady seniorów.
9. Zgodnie Uchwałą Rady Gminy Wiśniew Nr XXXDV278|20|4 z dnia 27 marca 201-4t.
w budżecie gminy Wiśniew wyodrębniono środkistanowiące fundusz sołecki. Uchwała
zartieszczonajest na stronieBIP - link http://www.e-bip.pllStart/2OlActDetails/105543
10. Sprawozdanię z rea|izacji funduszu sołeckiego w gminie Wiśniew za |ata 2014-2016
zavńerająsprawozdaniazrea|izacji budzetu gminy Wiśńew zatnieszczone na PIB:
za2016 r. _ (Załączniknr 5) link http://www.e.bip.p|/Start/20/ActDetai|s/135055
za2015 r, _ (załączniknr 5) liŃ http://www.e-bip'p|/Start/ZOlActDetaiIs/128697
za2014 r. _ (zaŁącznikNr 5) link http://www.e-bip.p|/Start/ZOlActDetai|s/116987
11. W gminie Wiśniewnie funkcjonuje budżetobywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako
konsultacje społeczne oparte na uchwalelzaruądzeniu, w sprawie przeznaczenia części
wydatków zbudŻetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty.
12. w gminie Wiśniew nie firnkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) _ w oparciu

o inną konstrukcjęprawną.
l3. w latach 2014-2016 w
(partycypacyjnego).

gminie Wiśniew nie było budzetu
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