
Nowy Duninów, dn. 01.12.2015 r. 

 

 
 

 

Ogłoszenie 

 o przeprowadzeniu konsultacji  

„Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2016 rok”. 

 

Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Nowy Duninów na 2015 rok”. 
 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami podmiotów, 

o których mowa w § 1  uchwały Nr 79/IX/11 Rady Gminy w Nowym Duninowie w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, 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.  

2. Konsultacje odbędą się w dniach 02.12.2015 r.-09.12.2015 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie 

przy ul. Osiedlowej 1, sala nr 1. Termin zakończenia konsultacji: 09 grudnia 2015 r., godz. 16.00.  

3. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie przyjęcia 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2016 rok można zgłaszać na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia również za pomocą poczty elektronicznej na adres 

ug@nowyduninow.info.pl ( w temacie wiadomości proszę wpisać „Konsultacje – Program Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Nowy Duninów na 2016 rok lub osobiście, składając wypełniony formularz w sekretariacie urzędu 

Gminy pok. Nr 11 do dnia 09 grudnia 2015 r. 

4. Ogłoszenie o konsultacjach zostanie zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.  

5. Projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2016 rok dostępny będzie od dnia 02 grudnia 

2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym 

Duninowie – pok. Nr 11 (I piętro). 

6. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest referat Organizacyjny i Spraw 

Obywatelskich Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. 

7. Informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 

09-505 Nowy Duninów - osoba do kontaktu – Iwona Misiak. Nr tel. 24 26 10 236 wew. 101 , e-mail: 

ug@nowyduninow.info.pl 
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