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Ogloszenie konsultacji spolecznych
projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwi4zywania problem6w

alkoholowych na 2022 rok

ydent Miasta Bialegostoku przedstawia do konsultacji spolecznych projekt Miejskiego

gramu profilaktyki i rozwiqzyrvania problem6w alkoholowych na 2022 rok.

Konsultacje s4 prowadzone w oparciu o postanowienia uchwaly Nr L)U800/10 Rady

Miejskiej Bialegostoku z dnia 25 prldziernika 2010 r. w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji spolecznltch z organizacjami pozarzqdowymi i innymi

podmiotami prowadzqcymi dzialalnoit w zakresie po2ytku publicznego projehiw aktdw

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoici stdtutowei organizacii

pozarzqdowych (Dz. Urz. IYoj. Podl. Nr 282/2010, poz. 3597).

Adresatem konsultacji s4 organizacje pozarz4dowe oraz podmioty, o kt6rych mowa w art.

3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 202O r. poz. 1057 tj.), prowadz4ce dzialalnoS6 statutowq na

terenie Miasta Bialegostoku.

Konsultacje przeprowadza sig w celu poznania opinii i propozycji zapis6w uprawnionych

podmiot6w dotyczqcych projektu wyrnienionej uchwaly.

Konsultacje s4 prowadzone w terminie od 15 do 24listopada 2021 r.

Informacje o konsultacjach zostanq podane do publicznej wiadomo6ci poprzezi

a) opublikowanie na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakiadce ,,Ochrona zdrowia",

b) zunieszczenie na tablicy ogloszerl w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy

ul. Slonimskiej I .

Konsultacje bgd4 realizowane w nastgpujqcej formie:

- zebranie opinii i propozycji zapis6w przedstawionych w formie pisemnej za pomoc4

ankiety konsultacyjnej skladanej w siedzibie Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Bema 60/1, 15-370 Bialystok lub skanu przeslanego

poczt4 elektrcniczn4 na adres e-mail: dsp@um.bialystok.pl.

Tre56 konsultowanego projektu uchwaly bgdzie dostgpna:

a) na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakladce ,,Ochrona zdrowia",

b) w siedzibie Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku przy

ul. Bema 60/1, 15-370 Bialystok.

Intbrmacje o wynikach konsultacji zostan4 podane do publicznej wiadomo5ci popruez

zamieszczenie na'.

6



a) portalu miejskim www.bialystok.pl w zakladce,,Ochrona zdrowia",

b) tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Stonimskiej I .

9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Departament Spraw Spolecznych Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku.
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Zal4czniki:
1 . Prcjekt Miejskiego programu profilaktyki i rozwi1zywania problem6w alkoholowych

na 2022 rok,
2. Ankieta konsultacyjna


