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Przedmiot konsultacji społecznych: Lublin.
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Lp.

Uwagi

Status uwagi

Odpowiedź na uwagę

nie uwzględniono

Uwaga została zgłoszona przed rozpoczęciem konsultacji tj. dnia 1
października 2020 r.
1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został
opracowany w celu realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania
narkomanii określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Program z mocy ustawy nie
może dotyczyć problemów związanych z uzależnieniami od
alkoholu oraz tytoniu.
2. Podane w Programie dane statystyczne zostały przesłane do
Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin przez
Komendę Miejską Policji w Lublinie oraz pochodzą z Raportu z
badania "Diagnoza problemów związanych z używaniem
narkotyków i dopalaczy na terenie miasta Lublin", 2018 r., Lublin”.

Pod wieloma względami ten program jest dziwacznie skonstruowany.
Po pierwsze został rozdzielony z alkoholem, który jest również narkotykiem.
Nie wspomina się również o nikotynie.
"marihuana i haszysz - dla 80,3% badanych był to pierwszy narkotyk, jaki zażyli" - nie zażywali wcześniej alkoholu?

1

80% udział w stosowaniu "narkotyków" stanowi marihuana, która jest jedną z
mniej szkodliwych (ponad 3 razy mniej szkodliwa niż alkohol), a praktycznie w
jednym zdaniu wymienia się wszystkie "narkotyki" łącząc je z HIV, HBV i HCV
itp. które z marihuaną nie mają nic wspólnego (marihuana nie jest zażywana
dożylnie).
"Kolejne miejsce zajmują leki uspokajające, psychotropowe i nasenne (10%
osób). Wprawdzie nie są to narkotyki, ale w badaniach zostały uwzględnione
ponieważ ich zażywanie służy odurzaniu" - pomieszanie z poplątaniem. Co to
znaczy że leki nie są narkotykami? Jako narkotyki wymieniana jest chociażby
amfetamina, marihuana czy ecstasy. Na całym świecie, również w Polsce marihuana jest również lekiem. Adderall, który chemicznie jest salami amfetaminy, jest lekiem na ADHD. MDMA (ecstasy) staje się popularne jako lek na
PTSD.
Z programu ponadto wynika, że problem narkomani w Lublinie praktycznie nie
istnieje. W skali roku liczba przestępstw/wypadków/kolizji związanej z używaniem "narkotyków" to kilkanaście przypadków. Liczba postępowań wszczętych
o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to prawie pół tysiąca.
Wynika z tego, że największe zagrożenie dla młodzieży stanowi kontakt z organami ścigania.
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Jestem mieszkańcem dzielnicy Dziesiątej, po przeczytaniu artykułu w gazecie
Dziennik Wschodni (
https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/w-jakich-dzielnicach-lublina-narkotyki-sa-najbardziej-rozpowszechnione,n,1000275270.html(
jestem bardzo zniesmaczony przedstawieniem wyników badania. Takie
uogólnienia nie prowadzą do konsensusu sąsiedzkiego, ukazują one tylko
różnice między (starą częścią dzielnicy tzn. okolice dworca PKP do ul Dywizjonu 303) a nowszą częścią dzielnicy (od ul. Mickiewicza w stronę szpitala
Neuropsychiatrycznego). Jako młody wiekiem mieszkaniec nowej części
dzielnicy nigdy nie spotkałem się z wymienionym zjawiskiem, obawiam się że
poprzez takie uogólnianie w złym świetle jest pokazana dzielnica Dziesiąta co
ma wpływ na obniżenie wartości nieruchomości w całej dzielnicy. Oczekiwał
1. Podane w Programie dane statystyczne pochodzą z Raportu z
bym aby takie udostępnianie wyników badania było związane z ściślejszym
badania "Diagnoza problemów związanych z używaniem
podaniem lokalizacji, aby nie cierpiała na tym cała dzielnica.
narkotyków i dopalaczy na terenie miasta Lublin", 2018 r., Lublin”.
Problem jeżeli występuje to raczej na całej powierzchni naszego miasta.
nie uwzględniono
2. Źródłem finansowania zadań Programu są dochody z opłat za
Środki przeznaczone na edukację w szkołach, nie dadzą wystarczającego
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i mogą być
efektu. Ponieważ w szkołach są już od dawna prowadzone lekcje wychowawwydatkowane jedynie na cele określone w art 18² ust. 1 ustawy o
cze na których są poruszane tematy wszelakich uzależnień. Uważam że lepwychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
szym wykorzystaniem tych środków finansowych było by zainwestowanie ich
w rewitalizację zaniedbanych przez miasto ulic np. ul. Kunickiego, która w
głównej mierze rzutuje na złą opinię całej dzielnicy. Biorąc przykład z rewitalizacji startego miasta uważam że były to jedno z najlepszych rozwiązań.
(Stworzyć ośrodki kultury, galerie, wystawy, kina, siłownie, wyremontować
elewację budynków, wznowić działalności domu kultury "kolejarz", dokonać
ocieplenia wizerunku dzielnicy Dziesiąta za pomocą kampanii reklamowej)
Również podaję państwu drugie rozwiązanie, mianowicie podzielić dzielnicę
Dziesiątą na 2 mniejsze części zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego (na cześć z kamienicami okolice. ul. Kunickiego. i część zabudowy
jednorodzinnej od ul. Mickiewicza w stronę szpitala Neuropsychiatrycznego).

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin na rok 2020 informuję, że: W związku realizacją działań
finansowanych z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
zaobserwowano znaczną potrzebę rozszerzenia działań o programy dotyczące
pracy nad kontrolą impulsów, zachowań agresywnych i autoagresywnych.
Sugeruje rozszerzenie zakresu działań o wyżej wymienioną problematykę.
W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin na rok 2020 informuję, że: W związku realizacją działań
finansowanych z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
zaobserwowano znaczną potrzebę rozszerzenia działań o programy dotyczące
pracy nad kontrolą impulsów, zachowań agresywnych i autoagresywnych.
Sugeruje rozszerzenie zakresu działań o wyżej wymienioną problematykę.

uwzględniono

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Lublin po przeanalizowaniu przesłanej uwagi zostało dodane
następujące zadanie „Wsparcie edukacyjne, psychologiczne i/lub
terapeutyczne dla osób doznających przemocy lub stosujących
przemoc w rodzinie z problemem narkomanii”.

uwzględniono
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następujące zadanie „Wsparcie edukacyjne, psychologiczne i/lub
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Strona 2 z 4

Urząd Miasta Lublin
Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, tel.: +48 81 466 2550
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: partycypacja@lublin.eu

KONSULTACJE SPOŁECZNE

status uwagi

Liczba uwag wg statusów

uwzględniono

2

nie uwzględniono

2

uwzględniono częściowo

0

Łączna liczba uwag:
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