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Podstawa prawna: 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. 
 

 

Zaplanowane konsultacje społeczne na rok 2020 

Wydział Spraw Społecznych 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin  

na lata 2021-2025. 

Termin: Październik-Grudzień 2020 r. 

Biuro Architekta Miasta 

1. Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji pomnika upamiętniającego postać 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

2. Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji pomnika upamiętniającego 

bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. 

 

Wydział Zarządzania Projektami 
 

1. Konsultacje społeczne dotyczące planu budowy ogólnodostępnych stacji 

ładowania. 

Termin: kwiecień-czerwiec 2020 r. 

2. Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta 

Szczecina 2035. 

Termin: lipiec-wrzesień 2020 r. 

Biuro Dialogu Obywatelskiego 

1. Szczeciński Budżet Obywatelski 2021. 

Termin: luty-listopad 2020 r. 

Wydział Zarządzania Finansami Miasta 

1. Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Miasta Szczecin na rok 2021. 

Termin: listopad-grudzień 2020 r. 
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Zaplanowane konsultacje społeczne  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 

Biuro Dialogu Obywatelskiego 

1. Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 r.  

 

Zrealizowane konsultacje społeczne w 2020 r. 

1. Konsultacje społeczne dotyczące planu budowy ogólnodostępnych 

stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin 

Termin: 27.03.2020 r. – 15.05.2020 r. 
 

Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina. 
 
Cel konsultacji: pozyskanie uwag i opinii dotyczących projektu planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin. 
 
Udostępnione materiały: projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji 
ładowania w Szczecinie dostępny od dnia 27 marca 2020 r. na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://konsultuj.szczecin.pl. 
 
Forma konsultacji: formularz konsultacyjny dostępny w formie elektronicznej 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://konsultuj.szczecin.pl. 
 
Sposób przyjmowania uwag: za pośrednictwem poczty elektronicznej  
pod wskazanym adresem e-mail (lkosmala@um.szczecin.pl.). 
 
Efekty konsultacji: W toku konsultacji zarejestrowano 18 uwag.  
Proces zakończył się raportem zamieszczony na stronie:  

http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/DD6B995FBE9840758124436A6D6

B08AD/Raport%20z%20konsultacji%20-

%20PLAN%20BUDOWY%20OG%C3%93LNODOST%C4%98PNYCH%20STACJI

%20%C5%81ADOWANIA.pdf 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 161/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  

26 marca 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu planu 

budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin ze zm.: 

Zarządzenie Nr 191/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu 

planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin. 

http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/DD6B995FBE9840758124436A6D6B08AD/Raport%20z%20konsultacji%20-%20PLAN%20BUDOWY%20OG%C3%93LNODOST%C4%98PNYCH%20STACJI%20%C5%81ADOWANIA.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/DD6B995FBE9840758124436A6D6B08AD/Raport%20z%20konsultacji%20-%20PLAN%20BUDOWY%20OG%C3%93LNODOST%C4%98PNYCH%20STACJI%20%C5%81ADOWANIA.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/DD6B995FBE9840758124436A6D6B08AD/Raport%20z%20konsultacji%20-%20PLAN%20BUDOWY%20OG%C3%93LNODOST%C4%98PNYCH%20STACJI%20%C5%81ADOWANIA.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/DD6B995FBE9840758124436A6D6B08AD/Raport%20z%20konsultacji%20-%20PLAN%20BUDOWY%20OG%C3%93LNODOST%C4%98PNYCH%20STACJI%20%C5%81ADOWANIA.pdf
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2. Konsultacje społeczne dotyczące Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2021 

Termin: 01.06.2020 r. – 21.12.2020 r. 
 

Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina. 
 
Cele konsultacji: 
- pozyskanie propozycji projektów mieszkańców w ramach SBO 2021, 
- wybór projektów przeznaczonych do realizacji. 
 
Forma konsultacji:  

- formularz zgłaszania projektów w formie elektronicznej na stronie internetowej 

sbo.szczecin.eu i papierowej - dostępny w siedzibie i filii Urzędu Miasta; 

- głosowanie w ramach procesu Budżetu Obywatelskiego za pośrednictwem 

internetowej aplikacji oraz papierowych kart do głosowania. 

 

Sposób przyjmowania projektów i głosów: 

- za pośrednictwem formularza elektronicznego; 

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłane na adres: Urząd Miasta 

Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; 

- poprzez wrzucenie do urn znajdujących się w siedzibie i filii Urzędu Miasta. 

 

Efekt konsultacji: W ramach ósmej edycji Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 202 projekty z czego 113 projektów  

(27 ogólnomiejskich i 86 lokalnych) przeszło pomyślnie procesy weryfikacji  

i znalazło się na liście do głosowania. Spośród pozostałych pomysłów 18 zostało 

wycofanych przez autorów a 71 zostało zweryfikowanych negatywnie.  

W głosowaniu nad projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wzięły udział 28 924 osoby, z czego 

28 689 osób oddało głosy ważne. 27 708 mieszkańców zagłosowało drogą 

elektroniczną, a 1 216 wybrało papierowe karty do głosowania. 235 kart 

papierowych nie spełniało wszystkich wymaganych kryteriów oceny, co było 

powodem nieuznania ich ważności. 

Konsultacje zakończył raport ewaluacyjny zamieszczony na stronie: 

http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/6B6D98D8EE7E4AD1B1A12F7AE2C

8BA05/Ewaluacja%20Szczeci%C5%84skiego%20Bud%C5%BCetu%20Obywatel

skiego%202021%20-%20raport.pdf 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 272/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  

29 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2021 ze zm.: 

Zarządzenie Nr 302/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2020 r. 

http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/6B6D98D8EE7E4AD1B1A12F7AE2C8BA05/Ewaluacja%20Szczeci%C5%84skiego%20Bud%C5%BCetu%20Obywatelskiego%202021%20-%20raport.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/6B6D98D8EE7E4AD1B1A12F7AE2C8BA05/Ewaluacja%20Szczeci%C5%84skiego%20Bud%C5%BCetu%20Obywatelskiego%202021%20-%20raport.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/6B6D98D8EE7E4AD1B1A12F7AE2C8BA05/Ewaluacja%20Szczeci%C5%84skiego%20Bud%C5%BCetu%20Obywatelskiego%202021%20-%20raport.pdf
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zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2021; 

Zarządzenie Nr 609/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2020 r.  

w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2021. 

 

3.  Konsultacje społeczne dotyczące zmian systemu parkowania w Szczecinie  

Termin: 14.07.2020 r. – 13.08.2020 r. 
 

Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina. 
 
Cel konsultacji: zebranie opinii w sprawie planowanych zmian funkcjonowania 
systemu parkowania w Szczecinie. 
 
Udostępnione materiały:  

- prezentacja dotyczącą planowanych zmian w systemie parkowania dostępna  

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin 

http://konsultuj.szczecin.pl; 

- propozycja zmian systemu parkowania stanowiąca załącznik do Zarządzenia  

Nr 369/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

konsultacji społecznych dotyczących zmian systemu parkowania w Szczecinie. 

 

Forma konsultacji: 

- formularz konsultacyjny dostępny w formie elektronicznej i papierowej  

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin 

http://konsultuj.szczecin.pl oraz w siedzibie i filii Urzędu Miasta; 

- otwarte spotkanie konsultacyjne online w formie wideo-czatu na stronie 

https://umszczecin.clickmeeting.com/konsultacjespp, transmitowane również  

w serwisie YouTube w terminie 22 lipca 2020 r., godz. 17:00.  

 

Sposób przyjmowania uwag: 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłane na adres: 

parkowanie@niol.szczecin.pl; 

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłane na adres: Urząd Miasta 

Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; 

- poprzez wrzucenie do urn znajdujących się w siedzibie i filii Urzędu Miasta; 

- poprzez udział w wideo-czacie.  

 

Efekt konsultacji: W toku konsultacji zarejestrowano 208 formularzy, z czego 

173 zostały nadesłane pocztą elektroniczną, a 35 złożono w formie papierowej. 
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W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 48 osób. Łącznie w konsultacjach 

uczestniczyło 256 osób. 

Konsultacje zakończył raport zamieszczony na stronie:  

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/0416E2DC6B9D4FDABF77B4AC8

2E3F985/Raport%20z%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%202020.pdf 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 369/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  

13 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmian systemu 

parkowania w Szczecinie. 

 
4. Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Elektromobilności 

Miasta Szczecina 2035 

Termin: 04.09.2020 r. – 28.09.2020 r. 
 

Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina. 
 
Cel konsultacji: zebranie uwag i wniosków dotyczących projektu Strategii 
Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035. 
 
Udostępnione materiały: Projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta 
Szczecina 2035, z którego treścią można było się zapoznać poprzez: 
- obwieszczenie w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin; 

- publiczne wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii 

Krajowej 1, w Wydziale Zarządzania Projektami w pokoju nr 403A,w godzinach 

pracy Urzędu: 7.30 –15.30; 

- ogłoszenie w prasie lokalnej. 

Forma konsultacji: formularz konsultacyjny dostępny w wersji elektronicznej  
na stronie http://konsultuj.szczecin.pl.  
 
Sposób przyjmowania uwag:  

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz  

na adres: lkosmala@um.szczecin.pl; 

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Urząd Miasta 

Szczecin, Wydział Zarządzania Projektami, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 

Szczecin; 

- uwagi i wnioski mogły być zgłaszane ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu 

Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1, w Wydziale Zarządzania 

Projektami, w pokoju 403A w godzinach 13.30-15.30 (po wcześniejszym 

umówieniu w sekretariacie Wydziału Zarządzania Projektami, tel. 91 435 11 64, 

e-mail: sekretariat-bs@um.szczecin.pl). 

 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/0416E2DC6B9D4FDABF77B4AC82E3F985/Raport%20z%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%202020.pdf
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/0416E2DC6B9D4FDABF77B4AC82E3F985/Raport%20z%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%202020.pdf
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Efekt konsultacji: W toku konsultacji zarejestrowano 15 uwag pochodzących  

od ENEA OPERATOR Sp. z o. o. Mieszkańcy nie przesłali swoich uwag  

w konsultacjach. 

Konsultacje zakończył raport zamieszczony na stronie:  

http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/617198F8FEA1482080EC59F17F0B

63C2/Raport_strategia_elektromobilnosci_Szczecin.pdf 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 472/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  

2 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 

2035. 

 

5. Konsultacje społeczne dotyczące założeń do projektu „Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecin na lata 2021-2025” 

Termin: 03.11.2020 r. – 03.12.2020 r. 
 

Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina.  
 
Cel konsultacji: zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii  
w sprawie założeń do projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
Miasta Szczecin na lata 2021-2025”. 
 
Forma konsultacji:  
- ankieta elektroniczna udostępniona pod adresem: 

https://forms.gle/A21q6hBTC6UBc8e39 oraz w wersji papierowej dostępnej  

do pobrania w siedzibie i filii Urzędu Miasta; 

- przesłanie opinii, uwag i propozycji na adres: zabytki@um.szczecin.pl; 

- spotkania konsultacyjne organizowane na platformie internetowej clickmeeting 

w terminach: 

- 17.11.2020 r. o godzinie 17:00 – spotkanie eksperckie  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych i organizacji branżowych, 

- 24.11.2020 r. o godzinie 17:00 – spotkanie otwarte dla wszystkich 

mieszkańców, 

- 26.11.2020 r. – spotkanie dodatkowe, zorganizowane na wniosek 

uczniów i opiekuna klasy maturalnej o profilu konserwatorskim Zespołu 

Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie. 

 

Sposób przyjmowania uwag:  

- poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych online; 

- poprzez wypełnianie ankiet na elektronicznym formularzu; 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, opinie przesyłane na adres: 

zabytki@um.szczecin.pl; 

- poprzez wrzucenie do urn znajdujących się w siedzibie i filii Urzędu Miasta. 

http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/617198F8FEA1482080EC59F17F0B63C2/Raport_strategia_elektromobilnosci_Szczecin.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/617198F8FEA1482080EC59F17F0B63C2/Raport_strategia_elektromobilnosci_Szczecin.pdf
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Efekt konsultacji: W toku konsultacji w organizowanych spotkaniach wzięło 

udział łącznie 41 osób, zarejestrowano 60 wypełnionych ankiet (wszystkie  

w formie elektronicznej) oraz otrzymano 8 e-maili z opiniami, wnioskami  

i propozycjami do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 

Szczecin na lata 2021-2015.  

Konsultacje zakończył raport zamieszczony na stronie: 

http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/3D57CCF1D2CF4BE0A2D3904325F

64AFE/Raport_z_konsultacji_spo%C5%82ecznych_GPOnZ_Miasta_Szczecin_na_la

ta_2021-2025.pdf 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 550/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 

października 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń  

do projektu Gminnego Programu Opieki nas Zabytkami Miasta Szczecin na lata 

2021-2025. 

6. Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok 

Termin: 07.11.2020 r., 09.11.2020 r. 

Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina. 

Cele konsultacji:  
- przedstawienie mieszkańcom Projektu Budżetu Miasta na rok 2021; 
- zapoznanie mieszkańców Szczecina z zasadami tworzenia Budżetu Miasta, 
zarysowanie kontekstu w jakim projektowany jest dokument; 
- zebranie opinii i uwag do projektu tak, aby dostosować go jak najlepiej  
do potrzeb mieszkańców; 
- udzielanie odpowiedzi na pytania internautów w ramach spotkań 
konsultacyjnych prowadzonych w formie zdalnej. 
 
Udostępnione materiały: Projekt Budżetu Miasta Szczecina, który został 
udostępniony mieszkańcom dnia 6 listopada 2020 r. 

 
Forma konsultacji: Spotkania konsultacyjne w siedzibie redakcji portalu 

wszczecinie.pl, transmitowane za pośrednictwem mediów społecznościowych 

Prezydenta Miasta Szczecina, Wiadomości Urzędu Miasta oraz portalu 

wszczecinie.pl prowadzone w terminach: 

 - 07.11.2020 r., godz. 11:00,  

- 09.11.2020 r., godz. 17:00.  

 

Sposób przyjmowania uwag: przyjmowanie opinii mieszkańców w trakcie czatu 

z Prezydentem Miasta, prowadzonym za pośrednictwem platformy internetowej 

oraz zebranie ich w protokołach. 

 

 

http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/3D57CCF1D2CF4BE0A2D3904325F64AFE/Raport_z_konsultacji_spo%C5%82ecznych_GPOnZ_Miasta_Szczecin_na_lata_2021-2025.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/3D57CCF1D2CF4BE0A2D3904325F64AFE/Raport_z_konsultacji_spo%C5%82ecznych_GPOnZ_Miasta_Szczecin_na_lata_2021-2025.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/3D57CCF1D2CF4BE0A2D3904325F64AFE/Raport_z_konsultacji_spo%C5%82ecznych_GPOnZ_Miasta_Szczecin_na_lata_2021-2025.pdf
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Efekt konsultacji:  

W trakcie pierwszego ze spotkań konsultacyjnych omówiono 54 kwestie 

zainicjowane przez mieszkańców. Na drugim spotkaniu zaś poruszono  

17 zagadnień. 

Konsultacje podsumowują protokoły zamieszczonymi na stronach: 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/BA8BC170B827490697B9848968

022432/Wyniki%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%20dotycz%C4%85cyc

h%20Bud%C5%BCetu%20Miasta%20Szczecin%20na%202021%20rok.pdf 

 

http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/8D497993275C437284D7CD1F4C97

2C37/Protokol_ze_spotkania_konsultacyjnego_7_11_20_Budzet_Maista_Szczecin_

21.pdf 

 

http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/79DBEFB887F546C889134225F4C3

5850/Protokol_ze_spotkania_konsultacyjnego_9_1_2020%20r.pdf 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 545/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  

22 października 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu 

Miasta Szczecin na rok 2021. 

 

Zrealizowane konsultacje społeczne  

z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku 

1. Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Gminy Miasto 
Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. 
 
Termin: 04.09.2020 r. – 01.10.2020 r. 

 

Odbiorcy konsultacji: organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego, Szczecińska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego. 
 
Cele konsultacji: zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu 
Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto 
Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 
 
Udostępnione materiały: projekt uchwały udostępniony na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej http://konsultuj.szczecin.pl. 
 
Forma konsultacji:  badanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez:  
- udostępnienie projektu uchwały; 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/BA8BC170B827490697B9848968022432/Wyniki%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%20dotycz%C4%85cych%20Bud%C5%BCetu%20Miasta%20Szczecin%20na%202021%20rok.pdf
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/BA8BC170B827490697B9848968022432/Wyniki%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%20dotycz%C4%85cych%20Bud%C5%BCetu%20Miasta%20Szczecin%20na%202021%20rok.pdf
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/BA8BC170B827490697B9848968022432/Wyniki%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%20dotycz%C4%85cych%20Bud%C5%BCetu%20Miasta%20Szczecin%20na%202021%20rok.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/8D497993275C437284D7CD1F4C972C37/Protokol_ze_spotkania_konsultacyjnego_7_11_20_Budzet_Maista_Szczecin_21.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/8D497993275C437284D7CD1F4C972C37/Protokol_ze_spotkania_konsultacyjnego_7_11_20_Budzet_Maista_Szczecin_21.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/8D497993275C437284D7CD1F4C972C37/Protokol_ze_spotkania_konsultacyjnego_7_11_20_Budzet_Maista_Szczecin_21.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/79DBEFB887F546C889134225F4C35850/Protokol_ze_spotkania_konsultacyjnego_9_1_2020%20r.pdf
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/files/79DBEFB887F546C889134225F4C35850/Protokol_ze_spotkania_konsultacyjnego_9_1_2020%20r.pdf
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- przyjmowanie pisemnych uwag do projektu uchwały; 
- opiniowanie projektu uchwały przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku 
Publicznego w ramach posiedzeń, w terminach: 
 - 9.09.2020 r. 
 - 16.09.2020 r. 
 - 23.09.2020 r. 
 - 30.09.2020 r.  
 
Sposób przyjmowania uwag:  
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, uwagi przesyłane na adres: 
bdo@um.szczecin.pl; 
- pisemne uwagi w wersji papierowej przyjmowane w siedzibie i filii Urzędu 
Miasta;  
- postulaty Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w formie 
protokołu. 
 
Efekty konsultacji: W toku konsultacji z możliwości zgłoszenia swoich uwag  
do projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy 
Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok skorzystało  
6 organizacji. W sumie zgłoszono 12 uwag, spośród których znalazły się 3 
postulaty Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 8 uwag od 
poszczególnych organizacji pozarządowych. Jeden z postulatów został zgłoszony 
przez Radną Rady Miasta Szczecin. 
Konsultacje zakończył raport zamieszczony na stronie:  

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/4611F35BA9FE450698CFF9C178

BBAA7E/Wyniki_konsultacji_RPW_2021.pdf  

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 471/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 

września 2020 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 2021 rok. 

 

Ewaluacja konsultacji społecznych 

 
W 2021 roku przeprowadzono ewaluację konsultacji społecznych 
przeprowadzonych w 2020 roku w Gminie Miasto Szczecin. Proces prowadził 
Zespół Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Z wynikami badań ewaluacyjnych można zapoznać się na stronie: 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/D61747D6D6EA4C81B848943CD
3390DA3/Ewaluacja%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%202020%20-
%20raport.pdf 
 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/4611F35BA9FE450698CFF9C178BBAA7E/Wyniki_konsultacji_RPW_2021.pdf
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/4611F35BA9FE450698CFF9C178BBAA7E/Wyniki_konsultacji_RPW_2021.pdf
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/D61747D6D6EA4C81B848943CD3390DA3/Ewaluacja%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%202020%20-%20raport.pdf
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/D61747D6D6EA4C81B848943CD3390DA3/Ewaluacja%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%202020%20-%20raport.pdf
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/D61747D6D6EA4C81B848943CD3390DA3/Ewaluacja%20konsultacji%20spo%C5%82ecznych%202020%20-%20raport.pdf
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Podsumowanie 

 W 2020 roku przeprowadzono 6 procesów konsultacyjnych  
z mieszkańcami. 

 4 z nich zostały ujęte w planie: Roczny Program Konsultacji Społecznych 
Urzędu Miasta Szczecina na rok 2020.  

 3 spośród procesów zawartych w Rocznym Programie Konsultacji  
nie doszły do skutku.  

 Odbyły się 2 procesy nieuwzględnione w Programie. 
 Przeprowadzono jedne konsultacje z organizacjami pozarządowymi. 

Informacje o przeprowadzonych konsultacjach oraz raporty z ich realizacji 
udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 
www.konsultuj.szczecin.pl. 


