
ZARZĄDZENIE NR 417/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 1 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto 

Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 rok

Na podstawie § 4 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ze Szczecińską 
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIX/833/13 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania ze Szczecińską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2083), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 
i 1570) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 377/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin 
w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 2 września 2019 r. do 
dnia 13 października 2019 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu Uchwały na stronie 
http://konsultuj.szczecin.pl    oraz przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały 
w formie elektronicznej na adres e-mail: bdo@um.szczecin.pl oraz w formie papierowej 
w Biurze Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin w terminie od dnia 2 września 
2019 do dnia 13 października 2019 r.;

2) organizacji zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących 
projektu Uchwały, w dniach: 3 września 2019 r., 10 września 2019 r., 17 września 2019 r. 
oraz 8 października 2019 r.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu 
Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii 
i relacji z mieszkańcami.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl.

Id: 96D1D2AE-04F6-4048-9890-08D4523E6FF7. Podpisany Strona 1



§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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