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ZARZĄDZENIE NR 10/22
wÓ.rrł GMINY BARTNIC z;KA

z dnia 17 marca2022 r.

w sprawie konsultacji projektu programu profilaktyki i rozrviązywania problemów
alkoholowych orazprzeciwdziałania narkomanii w Gminie Bartniczka na |ata2022-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art.35 i art. 40 ust. 2 pkt. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. zŻo2I r., poz.I372) w związku zUchulałąnr IYl28lI9 Rady Gminy
Bartniczka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z 2019 r., poz. 778), zarządza się co następuje:

$1. Przeprowadzic konsultacje zmteszkaicami zgodniezart.35 ust.1 ustawy zdnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym na tęrenie gminy BarIniczka w formie badania opinii mieszkańców z
wykorzystani em formul n za ankietowego.

$2. Przedmiotem konsultacji jest projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych orazprzeciwdziałania narkomanii w Gminie Bartniczka na lata 2022-2023.

$3. Ko+sultacje przeprowadzone będą w terminie od 17 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r.

$4. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia programu profilaktyki i rozwtązywania problemów alkoholowych otaz przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Bartniczka na lata 2022-2023., na stronie Biulet5mu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bartniczka: www.bip.bartniczka.pl oraz fia tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Bartniczka.

$5.1. opinie na|eży składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik rlr 2 do
zarządzenia w terminie określonym w $3, w sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Gminy Bartnicka,
drogą elektroniczną na adres ueb@data.pl lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Bartniczka.
Uprawnionyrni do uczestnictwa w konsultacjach Są wSZyScy mieszkańcy Gminy Bartniczka.
2. Projekt uchwały programu oraz ankieta konsultacji zatnieszczony zostanie na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka www.bip.bartniczka.p1

só. 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierĄący informacje o formie,
terminie i przedmiocie konsultac1i oraz o podmiotach biorącychudział w konsultacji.
2. Konsultacje uznaje się za waŻne bez wzg|ędu na liczbę podmiotów biorących ldział w
konsultacjach.
3. Informacje o kbnsultacjach i ich wynikach zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy i
sołectwach.

$7. Wykonanie zaruądzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

$8. Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarządzenia Nr 10/22
Wójta Gminy Bartniczka
zdnialT marca2022r.

Ankieta

przeprowadzenia konsultacj i społe czny ch

w sprawie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bartniczka na |ata 2022-2023 .

1. Czy wnosi PanlPani uwagi do projektu programu profilaktyki irozwiązywania problemów

alkoholowy ch oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Barlniczka na lata 2022-2023 .

2. Jeśli tak to proszę podać jakie i w miarę możliwości uzasadnić:


