ZARZĄDZENIE NR RO.0050.80.2021
BURMISTRZA RZEPINA
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2022 r.
Na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
zarządzam co następuje:
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2022 rok.
§ 2. Projekt Uchwały opublikowany zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rzepin
( www.rzepin.bip.net.pl ) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie.
§ 3. Konsultacje są przeprowadzane w formie wyrażenia pisemnych opinii do projektu uchwały będącej
przedmiotem konsultacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Miejskiej
w Rzepinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Ewa Sierant-Lipnicka
rozwiązywania problemów alkoholowych, pok. 3, tel. 95 7596029, e-mail: esierant@rzepin.pl.

Pełnomocnik

ds.

§ 5. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w terminie do dnia 03.12.2021 r. na
adres Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, w formie elektronicznej na
adres esierant@rzepin.pl
lub złożyć osobiście w siedzibie tut. Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta.
§ 6. Konsultacje będą przeprowadzone w okresie od 25.11.2021 r. do 03.12.2021 r.
§ 7. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są
wiążące.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis
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