
 
                                ZARZĄDZENIE Nr 0050/25/2022  

                                WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW  

                                z  dnia 01 marca 2022 roku  

 
w   sprawie  przeprowadzenia   konsultacji   projektu   uchwały  Rady  Gminy  Polska 

Cerekiew  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu  Profilaktyki i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025  
 

      Na  postawie  art. 5  ust. 2  pkt  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia 2003 roku o działalności   

pożytku   publicznego  i o  wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r.  poz. 688  z  późn. zm. ²)  oraz § 

4 uchwały Nr XXXII/214/2010 Rady Gminy w  Polskiej Cerekwi z dnia  22  września  2010 

roku  w  sprawie  szczegółowego  sposobu   konsultowania   z  Radą   Działalności  Pożytku 

Publicznego  Gminy  Polska   Cerekiew  lub  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  i o działalności pożytku 

publicznego  i  o  wolontariacie   projektów   aktów   prawa   miejscowego   w   dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

      § 1. Kieruję  do  konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projekt  uchwały  Rady Gminy  Polska  Cerekiew  w  sprawie  

przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2022-2025 

  

      § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 01-14 marca 2022 roku w formie 

pisemnej na formularzu  stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Polska  Cerekiew 

Nr XXXII/214/2010  z  dnia  22  września  2010  roku  w  sprawie  szczegółowego sposobu  

konsultowania z Radą  Działalności   Pożytku  Publicznego  Gminy  Polska   Cerekiew  lub  

organizacjami   pozarządowymi   i   podmiotami   wymienionymi   w   art.  3  ust. 3  ustawy 

z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności    pożytku   publicznego   i  o wolontariacie 

projektów   prawa   miejscowego  w  dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych 

organizacji.   

 

      § 3. Odpowiedzialny  za  przeprowadzenie  konsultacji  jest Pełnomocnik Wójta Gminy 

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem wydania i podlega  publikacji w  Biuletynie  

Informacji  Publicznej na  stronie internetowej  Gminy  Polska  Cerekiew  w  sieci  Internet  

Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew. 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 

 

 

 

 

 

___________________ 

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1570 oraz  

   w Dz. U. z 2020 r. poz.284   


