
Nowy Duninów, dn.11.12.2014r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 j.t .) 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 2015 rok.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 83/2014 Wójta 
Gminy z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji, w celu poznania 
opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na temat 
projektu  „Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  alkoholowych  oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniu 10 grudnia 2014 r. w godz. 7 15 - 14 00. 
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem  „Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów  alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii. 
zostały  umieszczone  2  grudnia  2014  r.  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie 
internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i 
opinii.

 W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i 
wniosków  do  przedstawionego  do  konsultacji  projektu  „Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii.

W związku z powyższym projekt  „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii”  zostanie 
przedstawiony Radzie Gminy Nowy Duninów w celu podjęcia stosownej uchwały.

Zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Gminy  Nowy Duninów nr  79/IX/2011  z  dnia  31  października 
2011 r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawnych  w  dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do 
wiadomości  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Gminy  Nowy  Duninów,  stronie 
internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.



Nowy Duninów, dn.11.12.2014r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 83/2014 Wójta 
Gminy z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu poznania 
opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat 
projektu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. 

Konsultacje  społeczne  zostały  przeprowadzone  w  dniu  10  grudnia  2014  r.  Ogłoszenie  o 
konsultacjach  wraz  z  projektem  „Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii”,  zostały 
umieszczone 2 grudnia 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i 
opinii. 

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i 
wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu.

W związku z powyższym projekt  „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii”  zostanie 
przedstawiony Radzie Gminy Nowy Duninów w celu podjęcia stosownej uchwały.

Zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Gminy  Nowy Duninów nr  79/IX/2011  z  dnia  31  października 
2011 r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawnych  w  dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do 
wiadomości  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Gminy  Nowy  Duninów,  stronie 
internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

\




