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RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przedmiot konsultacji:

Konsultacje projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.

Cel konsultacji społecznych:

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców o działaniach realizowanych przez
Miasto Lublin w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Miasta
Lublin.

Podsumowanie – informacje o przebiegu konsultacji:

czas trwania konsultacji:

Konsultacje społeczne trwały od 4 grudnia 2018 r. do dnia 18 grudnia 2018 r.

formy konsultacji:

Dyżur konsultacyjny odbywał się w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin.

Prowadzona akcja promocyjna/informacyjna:

W  celu  zapewnienia  dostępności  do  projektu  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Narkomanii  dla  Miasta  Lublin  oraz  możliwości  składania  do  niej  uwag  i  wniosków
umieszczono informację o projekcie dokumentu na stronie internetowej Miasta Lublin w
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protokołowane otwarte spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami

warsztaty dla grup Mieszkańców mające na celu wypracowanie rozwiązań

wysłuchanie publiczne

dyżur konsultacyjny

panel obywatelski

badanie jakościowe i ilościowe

możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożonado wglądu

przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu

głosowania, w tym głosowania w sprawie propozycji przeznaczenia części wydatków
z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców projekty mieszczące się
w kompetencjach Miasta Lublin
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module zdrowie i konsultacje społeczne.

Merytoryczne podsumowanie konsultacji – podsumowanie zgłoszonych opinii:

Status rozpatrzenia uwagi Liczba uwag wg statusu

uwzględniono / opinia przyjęta 0

uwzględniono częściowo/opinia przyjęta częściowo 1

nie uwzględniono/opinia odrzucona 0

opinia poza przedmiotem konsultacji 0

inne 0

Razem: 1
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