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Gdańsk, dnia 27 października 2020 r. 

 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PROGRAMU: Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom 

Cywilizacyjnym na lata 2021 - 2025 

zwany dalej „Programem” 

 

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z Uchwałą Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska  
z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska, ze zmianami.   

I. Termin konsultacji: 
 
Informacje o planowanych konsultacjach Programów podane zostały do publicznej wiadomości  
w dniu 5 października 2020 r. przez zamieszczenie ich na stronie internetowej, Tablicy ogłoszeń 
Miasta Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także została rozesłana do lokalnych 
mediów, rad dzielnic oraz przez newslettera do gdańskich organizacji pozarządowych i Gdańskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
 
Konsultacje prowadzone były w terminie od 12 października do 26 października 2020 roku. 
 
II. Autor Programu / podmioty zaangażowane w przebieg konsultacji: 
 
Program został przygotowany przez zespół pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 
Ponadto podmiotami zaangażowanymi w konsultacje Programów były: 

 Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień; 

 Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego; 

 rady dzielnic; 

 obecni realizatorzy objętych programem zadań, zleconych przez miasto Gdańsk; 

 lokalne media. 
 
III. Opis przebiegu konsultacji: 
 
Konsultacje społeczne Programów rozpoczęły się w dniu 12 października 2020 r. a zakończyły  
26 października 2020 r. Projekty Programów, informacje dotyczące przebiegu i form konsultacji 
zostały zamieszczone wraz z Zarządzeniem Nr 1401/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  
05 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gdańska konsultacji 
społecznych (…) na stronie Miasta Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu wspólnie z formularzami konsultacyjnymi w wersji papierowej, edytowalnej  
i online z wyjaśnieniem kto może zgłaszać uwagi/opinie do przedmiotowych dokumentów  
ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 
 
Konsultacje przeprowadzone były w następujących formach: 

1) badanie poglądów mieszkanek i mieszkańców Gdańska w ramach zbierania opinii, uwag lub 
propozycji zmian do projektów Programów na piśmie, osobiście z zachowaniem reżimu 
sanitarnego w Punkcie konsultacyjnym znajdującym się w siedzibie WRS, ul. Kartuska 5,  
w pokoju 304 w terminie trwania konsultacji w godzinach pracy Urzędu oraz dodatkowo  
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w dniach: 14 października 2020 r. w godzinach 15.00-17.00 i 21 października 2020 r.  
w godzinach 15.00-17.00 lub drogą pocztową i elektroniczną; 

2) badanie poglądów mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez wypełnienie elektronicznych 
kwestionariuszy ankiet udostępnionych (aktywnych) w  Internecie na stronie www.gdansk.pl 
w terminie trwania konsultacji. 

 
W ramach prowadzonych konsultacji w terminie od 12 października do 26 października 2020 
roku: 
- nie wpłynęły uwagi do Projektu Programu przez formularz konsultacyjny (ankieta) na piśmie; 
- nie wpłynęły żadne opinie lub propozycje zmian do projektu Programu podczas trwania dyżurów 
prowadzonych w Punkcie konsultacyjnym; 
- wpłynęła jedna ankieta elektroniczna do Projektu Programu od osoby fizycznej w dniu  
12 października 2020 r., dot. korekty zakresu [zawężenia] programu 6-10-14 dla zdrowia; 
propozycja ta nie mogła zostać uwzględniona, albowiem program 6-10-14 dla zdrowia w swoim 
zakresie uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT, 
wcześniej: AOTM) i wymaga realizacji zgodnie z listą działań i interwencji w zdrowie, ujętych  
w opisie programu przedstawionym Agencji do zaopiniowania oraz treścią wydanej opinii. 
 
Zgodnie z decyzją członków Zespołu proponowana zmiana nie została uwzględniona. 
Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
(szczegółowo omówiono Program na posiedzeniu GRDPP w dniu 08.10.2020 r.). 
 
Do projektu Programu nie wpłynęły uwagi na formularzach konsultacyjnych od: 

1) Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, 
2) rad dzielnic, 
3) obecnych realizatorów objętych programem zadań, zleconych przez miasto Gdańsk. 

 
 

 
 
 

        Aleksandra Dulkiewicz 
 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

http://www.gdansk.pl/

