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Wójt Gminy Kunice 
 

informuje, że zakończono konsultacje 
 

 

Zakończono konsultacje „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok ”.  

Konsultacje projektu programu prowadzone były w okresie od 08 grudnia 2020 roku 

do 21 grudnia  2020 roku. Z uwagi na panującą w kraju sytuacją epidemii COVID-19, nie 

zorganizowano otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z organizacjami.  

 

W czasie trwania konsultacji, nie zgłoszono  propozycji zmian do  projektu „Gminnego 

Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok ”.   

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok  

przedstawiony zostanie Radzie Gminy Kunice do uchwalenia.  

 

 

 

Kunice, 22 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

Załączniki : 

1. Protokół z przeprowadzenia konsultacji. 
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PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 

 

 

 Zakończono konsultacje projektu „ Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok”. 

Konsultacje projektu Gminnego Programu prowadzone były w okresie od dnia 08 grudnia 2020 

r, do dnia 21 grudnia 2020 r. w niżej wymienionych formach: 

Propozycje zmian i uwag do projektu Gminnego Programu można było zgłaszać pisemnie 

na formularzu konsultacji: 

1) bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1 w godzinach od 08:00 

do 14:00, 

2) przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1                         

59-216 Kunice, z dopiskiem „ Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki                                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

gminie Kunice na 2021 rok ”, 

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : ug-kunice@wp.pl wpisując                                     

w temacie wiadomości „ Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki                                                         

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                

w gminie Kunice na 2021 rok ”. 

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były:  

1) na stronie internetowej Gminy Kunice www.kunice.pl w zakładce „ Dla mieszkańca ”,                            

„ organizacje pozarządowe ”, 

2) w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach ul. Gwarna 1 na tablicy ogłoszeń. 

 

Z uwagi na panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem, nie 

zorganizowano otwartego spotkania informacyjno – konsultacyjnego z organizacjami. 

 

W czasie trwania konsultacji, nie zgłoszono propozycji do zmian do projektu „ Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania P4oblemow Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok ”.  

  

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2021 rok  

przedstawiony zostanie Radzie Gminy Kunice do uchwalenia.  

 

 

 

Sporządziła: Beata Żukiewicz 
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