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Gdańsk, 20 grudnia 2017 r. 

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Szczegółowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                    

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018  

zwanego dalej „Programem” 

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z Uchwałą Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska                
z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta 

gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”, zmienioną Uchwałą Nr XXXII/887/16 
Rady Miasta Gdańska z dnia  19 grudnia 2016 r. 

 

I. Konsultacje prowadzone były w terminie 10 - 24 listopada 2017 roku. Informacja o ich 
rozpoczęciu została umieszczona na stronie internetowej Miasta Gdańska - gdansk.pl oraz na profilu 
„Jestem z Gdańska. Rozwijam się” na Facebook’ u. Ponadto, projekt Programu został przekazany 
do zaopiniowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, Gdańskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołowi Operacyjnemu Zdrowie Publiczne i Sport.  

 
II. Program został przygotowany przez Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Wieloletniego Ramowego 
Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017-2020, powołany Zarządzeniem Nr 1725/17 Prezydenta 
Miasta Gdańska z dnia 21 września 2017 r., składający się 23 członków, specjalizujących                            
się  w przedmiotowym zakresie.  
 
III. Opis przebiegu konsultacji: 
 
Konsultacje rozpoczęły się w dniu 10 listopada 2017 r. poprzez umieszczenie na stronie Miasta 
Gdańska oraz na  profilu „Jestem z Gdańska. Rozwijam się” na Facebook’ u z umieszczeniem treści 
projektu Programu, wraz z formularzem konsultacyjnym, celem i przedmiotem konsultacji, czasem 
trwania konsultacji, formy przeprowadzenia konsultacji. Wskazano osobę upoważnioną  do 
udzielania informacji o przedmiocie i przebiegu konsultacji, a także jednostkę organizacyjną Miasta 
Gdańska odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.  
 
Konsultowanie treści projektu Programu możliwe było poprzez zebrania z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na terenie Miasta Gdańska                       
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom; zbierania opinii ustnych lub propozycji na piśmie,                
w tym drogą elektroniczną oraz w formie zamieszczonego na stronie formularza konsultacyjnego. 
W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski złożone na formularzu konsultacyjnym, zarówno 
od mieszkańców Miasta Gdańska, jak i instytucji miejskich oraz organizacji pozarządowych.  
 
Wpływały natomiast wnioski ustne na zebraniach z przedstawicielami instytucji miejskich, m.in.                 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, organizacji pozarządowych, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, Gdańskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki  
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta 
Gdańska na lata 2017-2020, pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego, a także składane drogą 
e-mailową  od przedstawicieli Zespołu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport oraz placówki 
budżetowej Miasta Gdańska - Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
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Lp. Zgłoszone uwagi, wyniki badań i inne 
Podmiot 

zaangażowany                      
w konsultacje 

Rozstrzygnięcie lub rekomendowane 
kierunki działań,  kwestie wymagające 

dalsze uzgodnień, obszarach, w 
których nie osiągnięto konsensusu itp. 

 
Komentarz 

1. 

W rozdziale I. Programu pn.: „Informacje 
wprowadzające”, w kolumnie pn.: „Słowniczek” 
dodać: „System Informacji Geograficznej (GIS) ang. 
Geographic Information System- jest systemem 
informatycznym służącym do prowadzania, 
gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji 
danych geograficznych.” 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

 

Uwaga przyjęta. Zapis został 
wprowadzony w zaproponowanej 

formie. 

Uwaga jest uzasadniona.               
W rozdziale II. Programu 

użyta jest nazwa skrótu – GIS 

2. 

W rozdziale I. Programu pn.: „Informacje 
wprowadzające”, w kolumnie pn.: 
„Rezultaty/wskaźniki” zmienić wartość wskaźnika 
1.1 z: „77,6% osób świadomych, 22,4 osób 
nieświadomych” na „77,6% mieszkańców 
świadomych zagrożeń związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych”, w źródle wskazać 
jedynie badania społeczne- „Wzorce konsumpcji 
alkoholu” bez opisania pytań kwestionariusza. 
Wskaźnik 2.1- zmienić treść wskaźnika z: „średnia 
dzienna standardowa dawka alkoholu, spożywana 
przez gdańszczanina powyżej 18 roku życia” na: 
„odsetek mieszkańców spożywających alkohol            
5 razy w tygodniu lub częściej” oraz zmienić wartość 
wskaźnika z: ”0,65 (1 standardowa dawka alkoholu 
to 10 g czystego etanolu)”   na: „5,8%”. 

Zespół 
Operacyjny 

Zdrowie 
Publiczne                       

i Sport 

Uwaga przyjęta. Zapis został 
wprowadzony w zaproponowanej 

formie. 

Uwaga jest uzasadniona. 
Wynika z pogłębionej analizy 
zbioru danych (liczne braki  

w odpowiedziach 
respondentów, które 
wymagały walidacji 

pomiędzy uzyskanymi 
odpowiedziami na 

poszczególne pytania). 
Zmiana nie wpływa na zakres 
cyklicznie przeprowadzanych 

badań społecznych                    
w Gdańsku. 

3. 

W kolumnie pn.: „Powiązanie z innymi rocznymi                  
i wieloletnimi programami przyjmowanymi 
uchwałami Rady Miasta Gdańska” uaktualnić: 
„Miejski Program Promocji  Zatrudnienia oraz 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-
2017” oraz dodać pozycję: „Uchwała Rady Miasta 
Gdańska w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty 
dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej 
w Gdańsku na 2018 rok [projekt]” 

 
Wydział Rozwoju 

Społecznego 

Uwaga przyjęta. Zaktualizowano 
nazwę i datę obowiązywania projektu 

uchwały programu w zakresie 
promocji zatrudnienia (…) oraz 
wprowadzono projekt uchwały 

dotyczącej miesięcznej kwoty dotacji 
na działalność CIS. 

Uwaga jest uzasadniona. 
Wprowadzone zmiany mają 

charakter porządkowy. 
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4. 

Zgłoszono uwagę dotyczącą skrótów nazw 
realizatorów i partnerów Programu - wskazać                       
w „Słowniczku”, że znajdują się one w dalszej 
części. Uwaga! Jednakże   w „Słowiczku” 
umieszczane są znaczenia pojęć przytaczanych                                     
w Programie.  

Gdańska Rada 
Działalności 

Pożytku 
Publicznego 

Uwaga przyjęta. W kolumnie pn. 
„Realizatorzy i Partnerzy” dodano 
zwrot: „skróty nazw” nie wpisano 
odniesienia w „Słowniczku”, który 

definiuje użyte w Programie pojęcia. 

Uwaga jest uzasadniona.            
W rozdziale II. Programu            

w tabelach użyte są skróty 
nazw realizatorów                       

zadania. 

5. 

W rozdziale II. pn. „Wykaz zadań realizowanych                  
w ramach Programu”  w kierunku pn.: „Edukacja 
zdrowotna/promocja zdrowia – cel szczegółowy nr 1” 
w kolumnie pn.: „Mierniki” zmienić miernik: „150”                       
na „120” oraz „2” na „1” . 

Gdańskie 
Centrum 

Profilaktyki 
Uzależnień 

Uwaga przyjęta. Zapis został 
wprowadzony w zaproponowanej 

formie. 

Uwaga jest uzasadniona 
analizą planu jednostki 

budżetowej. 

6. 

W rozdziale II. pn.: „Wykaz zadań realizowanych               
w ramach Programu”   w kierunku pn.: „Redukcja 
szkód (…)”  w kolumnie pn.: „Zadania” dopisać nowe 
zadanie o nr: 3.15. dotyczące wieloletnich 
programów pomocy psychologicznej    i psychoterapii 
dla osób dorosłych, wychowujących się w rodzinach                           
z problemem alkoholowym (DDA)”. Uzupełnić 
wszystkie kolumny danego zadania. W kolumnie pn.: 
„Budżet” wpisać: „ * ” oznaczającą, iż środki 
finansowe zostaną określone po zwiększeniu 
wpływów przeznaczonych na realizację Programu.  

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych              

w Gdańsku 

Uwaga przyjęta. Zapis został 
wprowadzony w zaproponowanej 

formie. 

Uwaga jest uzasadniona          
i zgłaszana przez wiele 
podmiotów leczniczych,            
w tym Miejska Poradnia 

Terapii Uzależnień                      
i Współuzależnienia oraz 

Wojewódzki Ośrodek Terapii 
Uzależnień. 

 

 

 

/PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

Piotr Kowalczuk 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA/ 


