
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy                    

w Rodzinie w Gminie Kolonowskie na rok 2022 

 

1. Przedmiot i cel konsultacji 

Przedmiotem konsultacji był projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Kolonowskie na rok 2022.  

Celem konsultacji było zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących projektu „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie na 2022 rok" 

2. Podstawa Prawna 

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie: 

• § 7.1.Uchwały Nr XXV/226/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 26 czerwca 2017r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Kolonowskie 

• Zarządzenia Burmistrza Nr Or.0050.105.2021 z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Gminnego programu profilaktyki                      

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz 

przemocy w rodzinie na 2022 rok. 

 

3. Forma, termin i miejsce konsultacji 

Konsultacje odbyły się w dniach od 15.11.2021r. do 23.11.2021r. 

Projekt Programu, został umieszczony na stronach internetowych www.bip.kolonowskie.pl                    

i www.kolonowskie.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie przy 

ulicy Księdza Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, w okresie od 15 listopada 2021r. do 23 

listopada 2021r.  

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zgłoszeń papierowych lub elektronicznych 

uwag do projektu Programu na formularzu konsultacyjnym za pośrednictwem:  

• poczty elektronicznej na adres na adres: e-mail: umig@kolonowskie.pl 

• w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 

39, 47-110 Kolonowskie 

 

 

http://www.bip.kolonowskie.pl/
http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


4. Wynik konsultacji 

Podczas trwania konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie nie 

wpłynęły żadne formularze konsultacyjne zgłaszania uwag.  

Biorąc pod uwagę, że nie zgłoszono żadnych uwag do projektu programu,  uchwała w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  

Przeciwdziałania Narkomani oraz Przemocy w Rodzinie na 2022 rok,  zostanie przedstawiona 

Radzie Gminy na sesji w niezmienionej formie. 

Sprawozdanie z wynikami konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem. 

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji sporządziła Inspektor Patrycja Muc-Bednorz.  

 

 

Kolonowskie 24.11.2021 
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