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BURMISTRZA BoGUCHWAŁY
z dnia 6 listopada 2019

w sprawie przeprowadzenia konsu|tacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
rłymienionymi w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie' projektu ,,Grninnego Programu ProfilakĘki i Rozwiąąrwania
Problemów Alkoholowych na rok 2020''.

Na podstawie ań. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z Ż019 r.' poz' 506 z poźn. zm.), oraz Uchwały Nr XXVI].361.2016 Rady Miejskiej
w Boguchwale z dnia 25 sierynia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultołania
z organizacjami pozarządowymi ipodmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego io wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych orgarrizacji. zarządzam co następuje:

s1
Przedmiotem konsultacji jest dokument pn. .'Gminny Program Profilaktyki i Ronviązyłvania
Problemów Alkoliolowych na rok 2020''. Projekt PIogramu przed,stautia Załącznik nr 1.

s2
Konsultacje przeprowadza się rv celu wyrażenia opinii lub zgłoszenia Uwag przez mieszkańców
Gminy Boguchwała w sprawie będącej przedmiotem konsultacji'

s3
Tetmin rozpoczęcia konsultacj i ustala się na dzień 1 5.1 1 .2019 r'
Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 2Ż.l l.2079r.

s4
Konsultacje obejmą swoim zasięgiem teren całe.j Gminy Boguchwała.

ss
Korrsultacje Zostaną przeplowadzone poprzez zbieranie opinii i uwag w formie papierowej lub
elektronicznej z wykorzystaniem fonnularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

s6
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji
i Poliq ki Spoleczno Cospodarczei.

.jest Referat Promocji, Rozwoju

s7
lnformacje o konsultacjach publiku.je się na stronie internetowej Gminy Boguchwała' na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz tablicach ogłoszeń na terenie objęĘm konsultacjami.
Informację przekazuje się także soĘsom, przewodniczącym zarządów osiedli i radnym' na terenie
których przeprowadzane będą konsultacje.
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Zarządzelie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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