
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych  

w Gminie Miasto Szczecin 

 
Podstawa prawna: 

 Art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583)  

 § 6 ust. 2 i 3 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857,  
z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345) 

 Zarządzenie nr 169/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 kwietnia 2022 r.  
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych 

 
Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych:  

Konsultacje społeczne z mieszkańcami zostały przeprowadzone na terenie Gminy Miasto 
Szczecin w terminie od dnia 25 kwietnia do dnia 25 maja 2022 r. 

 
Cel konsultacji: 

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag mieszkańców do projektu uchwały w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miasto Szczecin. 

 
Forma konsultacji: 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin 
poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem http://konsultuj.szczecin.pl oraz zebrania 
pisemnych uwag na temat projektu uchwały. 

Formularz konsultacyjny, za pomocą którego mieszkańcy mogli zgłaszać swoje opinie i uwagi 
dotyczące przedmiotu konsultacji był dostępny: 

1) w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl; 
2) w wersji papierowej, do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii 
Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz w filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 
39-40, 70-783 Szczecin 

 

http://konsultuj.szczecin.pl/


Uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji należało dostarczyć: 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres sekretariat 
bdo@um.szczecin.pl; 
2) w formie papierowej, osobiście w siedzibie lub filii Urzędu Miasta Szczecin albo  
za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego,  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 

 

W procesie konsultacji wzięła udział jedna osoba, przesyłając wypełniony formularz 

konsultacyjny pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. 

Zgłoszone uwagi: 

Lp.  Numer przepisu 
projektu uchwały, 
którego dotyczy 
zgłaszana uwaga 

Treść uwagi lub propozycja 
nowego zapisu w zakresie 
składanej uwagi  
(pisownia uwag oryginalna) 

Uzasadnienie  

1. § 9 ust. 1 pkt 1 
 
„Prezydent może 
przeprowadzić 
konsultacje  
z własnej inicjatywy 
lub na wniosek: 
1) co najmniej 400 
mieszkańców  
[…]” 

Propozycja zmiany liczby 
wymaganych mieszkańców do 
wniosku  

Przy lokalnych sprawach liczba 
osób zainteresowanych może 
nie osiągać 400, np. gdy sprawa 
dotyczy tylko mieszkańców 
jednej ulicy – przy tak wysokiej 
liczbie ci mieszkańcy tracą 
możliwość brania udziału  
w konsultacjach i decydowania 
o swoich sprawach – to 
antydemokratyczny zapis 

2. § 14 ust. 4  
 
„Konsultacje 
wymagające 
specjalistycznej 
wiedzy mogą być 
przeprowadzane  
z udziałem 
ekspertów w danej 
dziedzinie.” 

Zmiana „mogą być” na 
„powinny być” 

W przypadku spraw 
wymagających specjalistycznej 
wiedzy, brak znajomości tematu 
przez urząd i mieszkańców 
nigdy nie zakończy się 
podjęciem dobrej decyzji bez 
wsparcia merytorycznego osób 
będących ekspertami w danej 
dziedzinie 

 

 

 

Szczecin, czerwiec 2022 r. 

mailto:bdo@um.szczecin.pl

