
Załącznik nr 1/2022 

do Zarządzenia nr 19/2022 

z dnia 7 marca 2022 r. 

 

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki  i     Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  

oraz   Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Gminie   Bądkowo  

                                  na lata 2022-2025 

 

Wójt Gminy Bądkowo  ogłasza konsultacje dot. projektu „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Bądkowo na lata 2022 -2025”. 

 

   1. Termin konsultacji: od 09.03.2022 r. do 18.03.2022 r. 

 

   2.  Celem konsultacji jest: 
– poznanie opinii mieszkańców Gminy Bądkowo o przygotowanym dokumencie; 

–  zwiększenie zainteresowania problematyką profilaktyki i leczenia uzależnień oraz 

zmniejszenia skali zjawiska problemów uzależnień na terenie gminy poprzez zachowania 

prozdrowotne.  

 

W programie zaplanowano zadania, które mają wpłynąć na: 

- promocję zdrowia, edukację oraz profilaktykę, a tym samym ograniczyć problemy, związane 

z używaniem substancji psychoaktywnych i z uzależnieniami behawioralnymi;  

- uświadomić, jak ryzykowne zachowania związane z używaniem środków psychoaktywnych 

wpływają na zdrowie. 

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Bądkowo, organizacje 

pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje realizujące zadania w zakresie działań dotyczących 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,  

mające siedzibę na terenie Gminy Bądkowo realizujące działania statutowe  

w obszarze profilaktyki uzależnień na rzecz mieszkańców Gminy Bądkowo. 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zbadanie poglądów mieszkańców gminy,  

zebranie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu na piśmie z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

5. Możliwość omówienia dokumentu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bądkowie przy ul. 

Włocławskiej 82, 87-704 Bądkowo,  w pokoju nr 1  (parter budynku) po wcześniejszym  

umówieniu się telefonicznie (tel. 54 272 41 00 wew. 34), czynnym od poniedziałku  

do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

6. Dokument podlegający konsultacjom dostępny będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Bądkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, informacja dot. konsultacji na tablicach 

ogłoszeń na terenie gminy i urzędu gminy. Przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub 

elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego (zał. nr 2); elektronicznie na adres: 

sekretariat.badkowo@wp.pl, gopsbadkowo@poczta.onet.pl, zaś w wersji papierowej w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Bądkowie, ul. Włocławska 82, 87- 704 Bądkowo.  

W temacie wiadomości e-mail bądź na kopercie należy umieścić napis: Konsultacje  

z mieszkańcami dot. dokumentu pn. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bądkowo na lata  2022- 2025”. 

7.  Zbiorcze wyniki konsultacji podane będą do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie  

na stronie internetowej urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie, w Biuletynie 

mailto:sekretariat.badkowo@wp.pl
mailto:gopsbadkowo@poczta.onet.pl


Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń umieszczonych na terenie gminy  

i urzędu gminy, najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konsultacji. 

 

 


