
ZARZĄDZENIE NR 18/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zasad współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez jednostki 
organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin oraz Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 
poz. 1072) oraz § 2 Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. 
Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857), zarządzam co następuje: 

§ 1. Określa się zasady współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez 
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin i Gminy Miasto Szczecin, zwane dalej 
Zasadami, stanowiące Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom/kierownikom jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownikom jednostek organizacyjnych 
Gminy Miasto Szczecin.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 18/15

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zasady współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez jednostki 
organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin oraz Gminy Miasto Szczecin

§ 1. Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

1) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin;

2) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin;

3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecin;

4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiący Załącznik do Uchwały nr 
XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych;

5) konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje społeczne prowadzone na zasadach
i w trybie Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, 
stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 
26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych;

6) jednostkach organizacyjnych Urzędu – należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu 
Miasta Szczecin oraz samodzielne stanowiska pracy działające poza ich strukturą;

7) jednostkach organizacyjnych Miasta – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne 
Gminy Miasto Szczecin;

8) Koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora ds. Konsultacji Społecznych, 
powołanego odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin;

9) podmiocie odpowiedzialnym – należy przez to rozumieć dyrektorów/kierowników 
jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych Miasta, właściwych ze względu na przedmiot konsultacji;

10) BKSiM - należy przez to rozumieć Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej 
Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. 1. Koordynację konsultacji powierza się Koordynatorowi.

2. Koordynator uzgadnia z podmiotem odpowiedzialnym i dyrektorem BKSiM projekt 
zarządzenia Prezydenta w sprawie przeprowadzenia konsultacji, o którym mowa w § 6 
ust. 2 Regulaminu.

§ 3. Do zadań Koordynatora należy:

1) organizowanie procesu konsultacji, a w szczególności:

a) rozpatrywanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji oraz weryfikacja ich zgodności 
z Regulaminem;
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b) przygotowanie i przeprowadzanie konsultacji na warunkach określonych w zarządzeniu 
Prezydenta w sprawie przeprowadzania konsultacji, o którym mowa w § 6 
ust. 2 Regulaminu;

c) podejmowanie działań techniczno-organizacyjnych mających na celu zapewnienie 
właściwych warunków przeprowadzania konsultacji, w tym utrzymanie strony 
internetowej i planowanie zasobów;

d) uczestniczenie w przeprowadzaniu konsultacji;

2) opracowywanie Rocznego Programu Konsultacji Społecznych, zgodnie z poniższym 
harmonogramem:

a) do 15 listopada - skierowanie zapytania do jednostek organizacyjnych Urzędu i Miasta 
w sprawie planowanych konsultacji;

b) do 15 grudnia - przedstawienie Rocznego Programu Konsultacji Społecznych 
Prezydentowi do zatwierdzenia;

3) wnioskowanie o zapewnienie środków budżetowych w projekcie budżetu Miasta na 
prowadzenie konsultacji niezwłocznie po zatwierdzeniu Rocznego Programu Konsultacji 
Społecznych;

4) prowadzenie, we współpracy z podmiotem odpowiedzialnym i BKSiM, procesu bieżącej 
oceny prowadzonych konsultacji i przedkładanie corocznie Prezydentowi w terminie do 
30 kwietnia oceny przeprowadzonych konsultacji w formie raportu.

§ 4. Podmiot odpowiedzialny odpowiada za:

1) przygotowanie projektu zarządzenia Prezydenta w sprawie przeprowadzania konsultacji, 
o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu.

2) zapewnianie obsługi merytorycznej spotkań konsultacyjnych;

3) przygotowywanie materiałów na potrzeby przeprowadzanych konsultacji;

4) sporządzanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem konsultacji, w tym 
protokołów;

5) przygotowywanie i aktualizowanie materiałów i informacji dotyczących konsultacji 
w celu przekazania Koordynatorowi, BKSiM oraz właściwym jednostkom 
organizacyjnym Urzędu i jednostkom organizacyjnym Miasta;

§ 5. BKSiM odpowiada za zorganizowanie i koordynowanie działań promocyjno- 
informacyjnych związanych z procesem konsultacji, a w szczególności za:

1) dobór narzędzi informowania i promowania konsultacji;

2) sposób relacjonowania konsultacji;

3) zabezpieczenie obsługi informacyjnej w trakcie konsultacji.
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Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie ma na celu wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad współpracy
przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Szczecin oraz Gminy Miasto Szczecin, przeprowadzanych na podstawie Uchwały Nr
XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2012
r. poz. 857). 
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