
ZARZĄDZENIE NR  67  /2016 

WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW 
z dnia 07 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 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 2016 rok. 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.594 j.t.) 

oraz Uchwały Nr 79/IX/2011 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 31 października 2011 r. zarządzam, co 

następuje:  

§ 1.  

Ogłaszam konsultacje projektu Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2017 rok, który to 

projekt wraz z projektem uchwały Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie jego przyjęcia stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia.  

§ 2.  
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  08.12.2016 r.-15.12.2016 r w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie 

przy ul. Osiedlowej 1, sala nr 1. Termin zakończenia konsultacji:15  grudnia 2016 r., godz. 12.00.  

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 2017 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 2017 rok lub osobiście, składając wypełniony formularz w sekretariacie urzędu 

Gminy pok. Nr 11 do dnia 15 grudnia 2016 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 2017 rok dostępny będzie od dnia 08 grudnia 

2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym 

Duninowie – pok. Nr 11 (I piętro). 

§ 3.  

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

Obywatelskich Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. 

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

1, 09-505 Nowy Duninów - osoba do kontaktu – Iwona Misiak. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

         Wójt 

        /-/ Mirosław Krysiak  

mailto:ug@nowyduninow.info.pl

