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DowcącYcH oGRANICZENIA GoDzlN SPRZEDAżY NAPoJóW ALKoHoLoWYcH

PRzEzNAczoNYcH Do sPoŻYclA PozA MlEJscEM SPRZEDAżY NA TERENtE JEDNosTKl
PoMocNIczEJ NR 7 AŁĘŻE
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Przedmiotem konsultacji było ograniczenie godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże. Proponowane
godziny wprowadzenia ograniczenia to 22.00 - 6.00 rano.
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Konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii mieszkańców odnośnie propozycji ograniczenia
godzin sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże'
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Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na terenie Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże.
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Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
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Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone W formie otwartego spotkania oraz za pośrednictwem
form ula rza konsultacyjnego.

lnformacja o prowadzonych konsultacjach została ogłoszona między innymi poprzez:

L. strony miejskiego portalu internetowego;

2. Biuletyn lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice;

3. plakaty dystrybuowane W dzielnicy (miejskie jednostki, spółdzielnie mieszkaniowe, parafia);

4' miesięcznik Nasze Katowice (wydanie listopadowe);

5. portale społecznościowe;

6. Biuletyn lnformacyjny Mieszkańca Katowic oraz Biuletyn lnformacyjny Urzędu Miasta Katowice.

otwarte spotkanie odbyło się 21 listopada 20L9 r. o godz. 17'00 w Zespole Szkół i Placówek nr 2 przy

ul. Zarębskiego 2. Notatka ze spotkania stanowizałącznik nr 2 do raportu.
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konsultacie@katowice.eu, www.konsultacie.katowice.eu



Strcna |Ż

Formularz konsultacyjny można było uzupełnić w dniach 2L listopada - 5 grudnia: elektronicznie

poprzez stronę www.katowice.eu/konsultacie lub pobrać i wrzucić do urny zlokalizowanej w filii nr 3

Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Gliwickiej 93 lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji

Społecznej (ll piętro, pokój 204, Rynek 13)'
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Formularz konsultacyjny zawierał jedno zamknięte pytanie dotyczące przedmiotu konsultacji, tj. opinii

Ws. Wprowadzenia ograniczenia w godzinach od 22'00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych

do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Załęża (opcje do wyboru:TAK\NlE\NlE MAM ZDANlA)'

Swoją opinię za pomocą formularza wyraziło 637 osób (online 356, tradycyjnie 281osób), 18% ankiet
(114) uznano za nieważne, czego powodem było m'in': wielokrotne wypełnianie ankiet przez te same

osoby czy brak danych osobowych na formularzu.

Zebrane opinie zwolenników jak i przeciwników wprowadzenia ograniczeń dot. nocnej sprzedaży

alkoholu równoważą się - 260 mieszkańców opowiedziało się za każdą z tych propozycji, 3 osoby

zaznaczyty w ankiecie opcję,,nie mam zdania", co daje łącznie 523 ważnie wypełnionych formularzy'

Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem ograniczenia w
godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży

napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
sprzedaźy na terenie aalęża?
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Rys.1 graficzne przedstawienie rozkładu głosów ważnie oddanych, N=523

Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec zebranych opinii stanowi załącznik nr 3 do raportu.

Załaczniki:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 6II/Ż019 z dnia 29 października 2019 r.

2. Notatka z otwańego spotkania w dniu 21.11'2019 r'

3. Stanowisko Prezydenta Miasta wobec zebranych opinii
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