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RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Przedmiot konsultacji:

Konsultacje  projektu  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r..

Cel konsultacji społecznych:

Celem  konsultacji  było  włączenie  mieszkańców  Miasta  Lublin  w  proces  stanowienia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin
na 2021 r. poprzez uzyskanie ich uwag, wniosków i propozycji.

Podsumowanie – informacje o przebiegu konsultacji:

czas trwania konsultacji:

Konsultacje społeczne trwały od 7 października 2020 r. do 20 października 2020 r.

formy konsultacji:

prowadzona akcja promocyjna/informacyjna:

Promocja konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych  dla Miasta Lublin odbywała się poprzez:

1) zamieszczenie przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Lublin informacji o konsultacjach
na stronie internetowej: www.lublin.eu.
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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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2) wysłanie  przez  Biuro  Prasowe  Urzędu  Miasta  Lublin  komunikatów  do  lokalnych
mediów, w oparciu które powstały materiały dotyczące konsultacji  w: Polskim Radiu
Lublin,  Kurierze  Lubelskim,  Radiu  Plus,  Radiu  Centrum,  Ekspresie  Lubelskim  i  na
www.lublin112.pl.

Ogłoszenie  o  konsultacjach projektu Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych  dla  Miasta  Lublin  na 2021  r.  rozesłane zostało do rad dzielnic
i radnych Miasta Lublin.

Merytoryczne podsumowanie konsultacji – podsumowanie zgłoszonych opinii:

Status rozpatrzenia uwagi Liczba uwag wg statusu

uwzględniono / opinia przyjęta

uwzględniono częściowo/opinia przyjęta częściowo

nie uwzględniono/opinia odrzucona

opinia poza przedmiotem konsultacji

inne

Razem: 0

W  trakcie  przeprowadzonych  konsultacji  społecznych  nie  zgłoszono  żadnych  uwag
dotyczących  projektu Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2021 r.
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