
    ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 
BURMISTRZA MIASTA GORLICE 

z dnia  28 września  2012 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu  Miejskiego  Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Miejskiego  Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  
działającymi w obszarze „przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i uchwały  Nr 535/LVIII/2010 
Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego 
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 . 

 
zarządzam co następuje: 

 
§1. Przedmiotem przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie   działających w obszarze  „przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym”  jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  
Miejskiego Programu Przeciwdziała Narkomanii dla Miasta Gorlice na rok 213. 
  

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w formie zamieszczenia komunikatu Burmistrza 
Miasta Gorlice o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego  na 
stronie internetowej www.gorlice.pl w zakładce „aktualności”  lub na stronie MKRPA w 
zakładce „programy” - w celu uzyskania opinii organizacji. 
 

§3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 01.10 do 15.10.2012r.  
W dniu 01.10.2012r. komunikat zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach oraz na stronie internetowej www.gorlice.pl  w zakładce „aktualności” 
- w celu uzyskania opinii organizacji. 

 
§4. Od dnia umieszczenia komunikatu organizacje mają 14 dni na zgłoszenie swoich 

uwag w formie pisemnej  na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia,  
w Urzędzie Miejskim w Gorlicach lub za pośrednictwem poczty email:  piotrg@um.gorlice.pl  
 

§5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących  
w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą  
Nr 535/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 

§6. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla 
organów gminy. 

 
 §7. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. profilaktyki . 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 



 
 

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 151/212 
Burmistrza Miasta Gorlice  

z dnia 28 września 2012 
 
 
 

FORMULARZ DO KONSULTACJI 

„Konsultacje społeczne w sprawie  przyjęcia projektu „Miejskiego  Programu 
Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ” oraz  „Miejskiego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii” dla Miasta Gorlice na rok 2012. 

 

1.Proponowane priorytety współpracy w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Miejskiego  Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2013 rok”. 

 

1 Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany 

Uchwała w sprawie  przyjęcia Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  oraz  Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
 Narkomanii dla Miasta Gorlice na rok 213. 
 

2 Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie uchwały, który wymaga zmiany 
(należy wpisać dosłowne brzmienie przepisu) 

 

 

 

 

3 Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub treść nowego przepisu  
(W przypadku propozycji dodania do projektu nowego przepisu, w polu 2 wpisać 
należy: NOWY PRZEPIS) 
 
 

4 Uzasadnienie wprowadzonych zmian 

 

 

 



 

 

 

2. Inne propozycje/uwagi do przedstawionych propozycji (w przypadku braku miejsca proszę 
dołączyć nowy podpisany arkusz): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
  Organizacja lub podmiot składający formularz                                 podpis osób reprezentujących 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KOMUNIKAT 
 

Konsultacje projektu uchwały w  sprawie  przyjęcia Miejskiego  Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Miejskiego  Programu 

Przeciwdziała Narkomanii dla Miasta Gorlice na rok 213 
 

 
 
 

BURMISTRZ MIASTA GORLICE 
 

serdecznie zaprasza  
 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

działających na rzecz mieszkańców Miasta Gorlice   w obszarze „przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym”. propozycji zadań  

do programu  na rok 2013 ,  

 
w terminie do   15 października r., na adres: piotrg@um.gorlice.pl 

lub  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach, pokój nr 113 I p. 

 
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz.U. z 2003 roku nr 96, poz. 873 ze zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala do dnia 31 grudnia br., po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, Miejski  
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz  Miejski  
Program Przeciwdziałania Narkomanii” na rok poprzedzający okres obowiązywania 

programu. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych” oraz  Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012  jest 

dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorlicach, w zakładce „aktualności” 

i na stronie  www.mkrpa.gorlice.pl  w zakładce „Programy” oraz  do wglądu w  siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Gorlicach, pok. Nr  113 (I piętro).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


