Sprawozdanie
z przebiegu i wyniku
konsultacji społecznych projektu
„Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2020” w
województwie łódzkim

Zgodnie a art.41 ust.1 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r.
poz. 486) samorząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu
województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005
roku, samorząd województwa realizuje zadania o których mowa w art. 2
ustawy, w postaci wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii
stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej,
uwzględniającego jednocześnie cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania
narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Zgodnie z zapisami
ustawy art. 9 organ wykonawczy samorządu województwa odpowiada za
koordynację przygotowania i realizację programu o którym mowa. Zgodnie z
art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz.U. z 2014r. poz. 1649 z późn..zm.), projekty strategii rozwoju
podlegają min. konsultacjom z jednostkami samorządu województwa,
partnerami społecznymi i gospodarczymi.
W związku z powyższym projekt programu został skierowany do konsultacji
zgodnie z art.6 ust.2a ustawy poprzez umieszczenie informacji o
konsultacjach w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz na stronach
internetowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej i BIP Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zgodnie z art.6 uust.3 ww.
ustawy zainteresowane podmioty mogły w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia
wyrazić opinie do projektu. Zgodnie z art.6 ust.4 ww. ustawy w terminie 30 dni
od dnia zakończenia konsultacji przygotowuje się sprawozdanie z przebiegu i
wyników konsultacji, zawierając w szczególności ustosunkowanie się do
uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem oraz podaje się
je do publicznej wiadomości na stronie internetowej.
Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących treści
opracowanego dokumentu min. od jednostek samorządu terytorialnego oraz
partnerów społecznych i gospodarczych. Od dnia 27 października 2016 roku ,
przez 35 dni trwał proces konsultacji, który zakończył się w dniu 1 grudnia
2016 roku. Informacja o konsultacjach umieszczona została w dniu 28
października 2016 roku w „Gazecie Łódzkiej” oraz w dniu 27 października
2016 roku na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego województwa
łódzkiego www.lodzkie.pl, oraz na stronie internetowej biura współpracy z

organizacjami pozarządowymi www.ngo.lodzkie.pl , a także na stronie
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl.
Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznaczało rezygnację z
prawa do jej wyrażenia. W terminie od 27 października do 1 grudnia 2016
roku żaden z podmiotów nie przedstawił opinii i uwag do projektu
„Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020”.

