ZARZĄDZENIE NR 550/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń do projektu Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecin na lata 2021-2025
Na podstawie art. 5a ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), § 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) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 3 grudnia 2020 r.
2. Celem konsultacji społecznych jest zwiększenie udziału społeczości lokalnej przy tworzeniu
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecin na lata 2021-2025.
3. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin
propozycji, uwag i opinii w sprawie założeń do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Szczecin na lata 2021-2025.
§ 2. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 zostaną przeprowadzonew następujących
formach:
1) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji, na którym przedstawione
zostaną założenia do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecin na lata
2021-2025;
2) warsztatu dla mieszkańców Miasta Szczecin, umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat
konsultowanych zaganień i wypracowanie pożądanych rozwiązań;
3) badania opinii oraz zebrania propozycji i uwag mieszkańców Miasta Szczecin na temat założeń do
projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecin na lata 2021-2025 poprzez
umieszczenie założeń do projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin
http://konsultuj.szczecin.pl;
4) rozpowszechniania mieszkańcom Miasta Szczecin informacji o prowadzonych konsultacjach
drogą elektroniczną, z publikowaniem adresu internetowego, pod którym dostępne są dokumenty
objęte konsultacjami społecznymi: http://konsultuj.szczecin.pl.
2. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 491, 522, 531 i 565)
spotkanie oraz warsztat mogą mieć formę zdalną i zostać przeprowadzone za pośrednictwem
platformy internetowej. Szczegóły techniczne dostępne będą na stronie http://konsultuj.szczecin.pl.
3. Terminy spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz warsztatu dla mieszkańców Miasta Szczecin, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,
podane zostaną z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin
http://konsultuj.szczecin.pl.
§ 3. 1. Zbieranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców Miasta Szczecin, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3 prowadzone będzie za pomocą formularza konsultacyjnego, który jest dostępny:
1) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem:
http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin;
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2) w wersji papierowej w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (lewe skrzydło, dawna
siedziba Filharmonii im. M. Karłowicza), przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz przy
wejściu do Filii Urzędu na Prawobrzeżu Miasta, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin;
3) podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1;
4) podczas warsztatu dla mieszkańców, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
2. Propozycje, uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji należy dostarczać do Urzędu
Miasta Szczecin:
1) w formie elektronicznej
zabytki@um.szczecin.pl;

poprzez

przesłanie

na

adres

poczty

elektronicznej:

2) w formie papierowej:
a) poprzez wrzucenie formularza konsultacyjnego do urny stojącej w przedsionku przed salą
Sesyjną Urzędu Miasta (lewe skrzydło, dawna siedziba Filharmonii im. M. Karłowicza), przy
Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub przy wejściu do Filii Urzędu na Prawobrzeżu
Miasta, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin,
b) przedstawicielowi Urzędu
w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.

Miasta

Szczecin

podczas

spotkań,

o których

mowa

§ 4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie poddana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.
§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej pod adresem:
http://konsultuj.szczecin.pl.
§ 6. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za obsługę organizacyjnotechniczną konsultacji społecznych jest Biuro Dialogu Obywatelskiego.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. strategii i relacji z mieszkańcami.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Krzysztof Soska
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