RAPORT
Z WYKONANIA
ROCZNEGO PROGRAMU
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W 2021 R.
przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Szczecin oraz Gminy Miasto Szczecin.

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Szczecin, kwiecień 2022

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 2021
Biuro Architekta Miasta




Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Termin: lipiec – grudzień 2021 r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Termin: lipiec – grudzień 2021 r.

Wydział Zarządzania Projektami


Konsultacje społeczne dotyczące analizy kosztów i korzyści wykorzystywania
autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej
Termin: lipiec-grudzień 2021 r.

Biuro Dialogu Obywatelskiego


Szczeciński Budżet Obywatelski 2022.
Termin: luty-grudzień 2021 r.

Wydział Ochrony Środowiska


Konsultacje społeczne dotyczące Programu Ochrony Środowiska.
Termin: lipiec-grudzień 2021 r.

Wydział Zarządzania Finansami Miasta


Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Miasta Szczecin na rok 2022.
Termin: listopad-grudzień 2021 r.
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Zaplanowane konsultacje społeczne
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
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 2021 r.
1. Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu określającego zasady
wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
Termin: 23.11.2021 r. – 23.12.2021 r.
Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina.
Cel konsultacji: pozyskanie opinii i uwag, dotyczących projektu Regulaminu
określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu
Rewitalizacji.





Udostępnione materiały:
Edytowalne oraz dostosowane do druku:
Ankiety z przygotowanymi pytaniami,
Formularz konsultacyjny,
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Szczecin oraz Projekt Regulaminu
określającego zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.
Materiały zostały udostępnione 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.
 Otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 16 grudnia 2021 roku o
godzinie 17:00 w siedzibie Szczecińskiej Agencji Artystycznej (al. Wojska
Polskiego 64)
 Eksperckie dyżury telefoniczne prowadzone przez autorów opracowania.
 Specjalne wyznaczone urny podawcze przy Urzędzie Miasta Szczecin (pl. Armii
Krajowej 1) oraz przy Filii Urzędu (ul. Rydla 39-40)


Sposób przyjmowania uwag:
 Środkami komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail:
konsultuj.szczecin@gmail.com
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Telefonicznie do protokołu pod numerem telefonu 531 105 307.
Dyżury telefonicznie odbyły się w dniach:
27.11.2021 w godzinach 10.00-13.00
1.12.2021 w godzinach 16.00-18.00
4.12.2021 w godzinach 10.00-13.00
8.12.2021 w godzinach 17.00-19.00
11.12.2021 w godzinach 10.00-13.00
13.12.2021 w godzinach 15.00-17.00



Drogą pocztową na adres Urząd Miasta Szczecin, Biuro Rewitalizacji, pl.
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
Bezpośrednio do przygotowanych urn;
Ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym
umówieniu wizyty).




Efekty konsultacji:
W toku konsultacji, formą papierową i elektroniczną wpłynęły 3 wnioski, w
formie ustnej 1 wniosek. W spotkaniu otwartym brało udział łącznie 6 osób, zaś
telefonicznie udzielono wyjaśnień 7osobom.
Proces zakończył się raportem zamieszczony na stronie:
https://konsultuj.szczecin.pl/files/5A8479C9055C411D977B4DB7E7915AA7/R
aport%20konsultacje%20spo%C5%82eczne%20Regulamin%20Komitetu%20R
ewitalizacji.pdf
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października
2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)

2. Konsultacje
społeczne
Obywatelskiego

Regulamin

Szczecińskiego

Budżetu

Termin: 13.11.2021 r. – 13.12.2021 r.
Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina.
Cele konsultacji: zebranie opinii i uwag mieszkańców w sprawie projektu
Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Udostępnione materiały:
 Edytowalny oraz dostosowany do druku Formularz
konsultacyjny(udostępniony został również do pobrania w wersji
papierowej 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, w godzinach pracy urzędu. .
 Projekt regulaminu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego

4

Forma konsultacji:
 Badania opinii mieszkańców Miasta Szczecin poprzez umieszczenie
projektu regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych
dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na stronie
konsultuj.szczecin.pl oraz zebrania pisemnych uwag na temat projektu
regulaminu;
 Otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami;
 Spotkania poszczególnych form eksperckich.
 Specjalne wyznaczone urny podawcze przy Urzędzie Miasta Szczecin (pl.
Armii Krajowej 1) oraz przy Filii Urzędu (ul. Rydla 39-40)
Sposób przyjmowania uwag:
 Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
regulaminsbo@um.szczecin.pl ;
 Osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1) oraz przy Filii
Urzędu (ul. Rydla 39-40);
 Za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysłanej na adres: Biuro Dialogu
Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin;
 poprzez wrzucenie formularza konsultacyjnego do urny znajdującej się w
siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz w filii Urzędu Miasta Szczecin na
Prawobrzeżu
 W trakcie otwartych spotkań, które odbyły się:
27 listopada o godz. 13:00
29 listopada o godz. 16:00
6 grudnia o godz. 16:00
7 grudnia o godz. 16:00
 W trakcie spotkań eksperckich, które odbyły się:
29 listopada o godz. 18:00 (Członkowie zespołów społecznych SBO
2022)
6 grudnia o godz. 18:00 (Autorzy projektów SBO)
7 grudnia o godz. 18:00 (Radni osiedlowi)

Efekt konsultacji:
W sumie zgłoszono 136 uwag szczegółowych dotyczących treści regulaminu oraz
29 uwag ogólnych odnoszących się co do całości projektu jak i całokształtu
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Proces zakończył się raportem zamieszczony na stronie:
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https://konsultuj.szczecin.pl/files/635BE4290B4B4202B43695AA2166E9B2/R
aport%20z%20konsultacji%20regulaminu%20SBO_fina%C5%82%2012_01_202
1.pdf
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 537/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12
listopada 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących regulaminu
przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego

3. Szczeciński Budżet Obywatelski 2022
Termin:
Składanie wniosków: 14.04.2021 r. – 14.05.2021 r.
Głosowanie: 23.11.2021 r. – 07.12.2021 r.
Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina.
Cele konsultacji:
- pozyskanie propozycji projektów mieszkańców w ramach SBO 2022,
- wybór projektów przeznaczonych do realizacji.
Udostępnione materiały:
 Aktywne i przygotowane do wypełnienia formularze projektów
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
 Harmonogram kursowania „budżetobusa”
 Karty do głosowania
 Pula Środków
 Podział Miasta na obszary lokalne
 Aktualności oraz materiały pomocnicze ze strony www.sbo.szcecin.eu
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.
 Specjalne wyznaczone urny podawcze za wnioski zawierające projekty jak
i na głosy przy Urzędzie Miasta Szczecin (pl. Armii Krajowej 1) oraz przy
Filii Urzędu (ul. Rydla 39-40)
Sposób przyjmowania projektów i głosów:
 za pośrednictwem formularza elektronicznego;
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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: Dziewiąta edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
przebiegła pod hasłem: „Zaprojektuj przyszłość miasta” W toku
przeprowadzonych konsultacji społecznych SBO 2022, mieszkańcy Szczecina
zgłosili 187 pomysłów, które zostały zweryfikowane przez jednostki miejskie
oraz zespoły społeczne tworzone przez mieszkańców miasta. W wyniku tego
procesu 114 projektów trafiło na listę do głosowania (23 projekty
ogólnomiejskie, 91 projektów lokalnych), 18 projektów zostało wycofanych przez
autorów a 55 zadań nie uzyskało pozytywnej oceny weryfikacji. Odsetek
projektów odrzuconych na etapie weryfikacji wyniósł w tym roku 29,41%
wszystkich zgłoszonych projektów. Dla porównania w edycji SBO 2021 stanowił
on 35,15%.
W wyniku przeprowadzonego powszechnego głosowania mieszkańców do
realizacji wybrano 30 projektów, w tym: 2 ogólnomiejskie i 28 projektów
lokalnych.
Konsultacje zakończył raport ewaluacyjny zamieszczony na stronie:
https://konsultuj.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/raport_ewaluacja_SBO_2022.
pdf
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 175/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12
kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego 2022.
Zarządzenie Nr 551/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2021 r. w
sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego 2022.

4. Konsultacje społeczne dotyczące
tramwajowej Mierzyn

budowy torowiska

do pętli

Termin: 25.10.2021 r. – 25.11.2021 r.
Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina.
Cel konsultacji: zebranie propozycji, uwag i wniosków dotyczących budowy
torowiska do pętli tramwajowej „Mierzyn”.
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Udostępnione materiały: Ankieta konsultacyjna udostępniona w wersji
elektronicznej na stronie internetowej mierzyn.szczecin.eu oraz w formie
papierowej w Urzędzie Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin i w siedzibie Rady Osiedla Gumieńce, ul Ku Słońcu 76, 71-047 Szczecin.
Szczegółowe informacje odnośnie konsultacji na stronie mierzyn.szczecin.eu
Forma konsultacji:
Ankieta konsultacyjna wypełniana elektronicznie na stronie mierzyn.szczecin.eu
Składnie Ankiety konsultacyjnej w formie papierowej.
Sposób przyjmowania uwag:
 za pośrednictwem strony internetowej mierzyn.szczecin.eu , przesyłając
wypełniony formularz.
 osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres:
Urząd Miasta Szczecin, Biuro Prezydenta Miasta, pl. Armii Krajowej 1, 70456 Szczecin;
 poprzez wrzucenie ankiety do urny znajdującej się w przedsionku przy
głównym wejściu do Urzędu Miasta Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin (w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30)
Efekt konsultacji: W ankiecie internetowej wzięło udział 994 osób. Ankietę w
formie drukowanej wypełniło 146 osób. W ankiecie znajdowało się 12 pytań
odnośnie projektu.
Konsultacje zakończył raport zamieszczony na stronie:
https://konsultuj.szczecin.pl/files/CD7513D98D664E4C8DA0A81B8DBDCE6C/raport%20kons
ultacje.pdf

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 510/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22
października 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budowy
torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn.

5. Konsultacje Budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok
Termin: 20.11.2021 r., 22.11.2021 r.
Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina.
Cele konsultacji:
˗ przedstawienie mieszkańcom Projektu Budżetu Miasta na rok 2022;
˗ 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.
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Udostępnione materiały: Projekt Budżetu Miasta Szczecina, który został
udostępniony mieszkańcom dnia 15 listopada 2021 r.
Forma konsultacji: Spotkania konsultacyjne przeprowadzone w formie dwóch
spotkań z mieszkańcami Miasta Szczecin za pośrednictwem platformy
internetowej.
20.11.2021 r., godz. 17:00,
22.11.2021 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.
Efekt konsultacji:
W trakcie spotkań, mieszkańcy na żywo mieli możliwość uczestnictwa i
zadawania pytań w czacie internetowym. Prowadzący odczytywał pytania, a
uczestnicy spotkania na bieżąco odpowiadali. Szczegółowy opis spotkań
konsultacyjnych podsumowują protokoły zamieszczonymi na stronach:
https://konsultuj.szczecin.pl/files/76DD77386C5E46368E89B8CC622E6D2D/Protok%C3%B3%
C5%82%20ze%20spotkania%20konsultacyjnego%2020.11.20.%20Bud%C5%BCet%20Miasta%
20Szczecin%202022.pdf
https://konsultuj.szczecin.pl/files/A0E055CE699845549B504AFDFA8E5421/Protok%C3%B3%
C5%82%20ze%20spotkania%20konsultacyjnego%2022.11.20.%20Bud%C5%BCet%20Miasta%
20Szczecin%202022.pdf

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 490/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących budżetu Miasta Szczecin na rok 2022.

6. Konsultacje społeczne projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin
Termin: 19.03.2021 r. – 19.04.2021 r.
Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina.
Cel konsultacji: zwiększenie udziału społeczności lokalnej przy kształtowaniu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Szczecin, wymiana aktualnej wiedzy na temat zasobów i kondycji miasta
oraz zebranie od wszystkich zainteresowanych opinii, propozycji i uwag do
przedmiotowego projektu dokumentu.
Forma konsultacji: Projekt Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin został umieszczony na
stronie https://konsultuj.szczecin.pl oraz na stronie http://bppm.szczecin.pl.
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Uwagi względem projektu można było złożyć drogą elektroniczną, pocztową oraz
osobiście.
Sposób przyjmowania uwag:
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez
przesłanie formularza konsultacyjnego na adres: bppm@um.szczecin.pl,
 w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres: Biuro Planowania
Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin,
 w formie papierowej poprzez wrzucenie formularza konsultacyjnego do
urny stojącej przy wejściu do Urzędu Miasta Szczecin (prawe skrzydło),
przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz przy wejściu do Filii
Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, przy ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin.
Efekt konsultacji:
W terminie wpłynęło łącznie 451 uwag od mieszkańców, złożonych na
formularzu konsultacyjnym. Liczba uwag nie jest tożsama z liczbą zgłaszających
uwagę o wspólnej treści. Stąd też wśród zebranych uwag znalazły się tzw. uwagi
„zbiorowe”, które artykułowały wspólne potrzeby, interesy, problemy, pomysły
na rozwój miasta. . W konsultacjach wzięło udział 4 196 osób, które podpisały się
imiennie na zgłoszonych formularzach. Po upływie terminu konsultacji wpłynęło
9 uwag.
Konsultacje zakończył raport zamieszczony na stronie:
https://konsultuj.szczecin.pl/files/1978888107214E4882DA9B4E85C463F2/Ra
port_konsultacje_spo%C5%82eczne_Studium.pdf
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 132/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18
marca 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.

7. Konsultacje projektu Programu ochrony środowiska dla miasta
Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2025-2028
Termin: 24.05.2021 r. – 23.06.2021 r.
Odbiorcy konsultacji: mieszkańcy Szczecina.
Cel konsultacji: zwiększenie udziału społeczności lokalnej przy Programie
ochrony środowiska dla miasta Szczecin, zebranie uwag i opinii.
Forma konsultacji:
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Projekt Programu ochrony środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028, Harmonogram realizacji zadań
Programu oraz mapy do zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej http://konsultuj.szczecin.pl.
Eksperckie dyżury telefoniczne prowadzone przez autorów opracowania.
Specjalne wyznaczone urny podawcze przy Urzędzie Miasta Szczecin (pl. Armii
Krajowej 1) oraz przy Filii Urzędu (ul. Rydla 39-40)
Udostępnione materiały:




Projekt Programu ochrony środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028;
Harmonogram realizacji zadań Programu;
Mapy.

Sposób przyjmowania uwag:
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez
przesłanie opinii i wniosków na adres e-mail: pos@lemitor.com.pl,
 za pośrednictwem platformy EPUAP
 podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez
autorów opracowania, którzy udzielali również wyjaśnień i odpowiedzi:
w dniu: 09.06.2021 w godzinach 15.00-17.00
w dniu: 10.06.2021 w godzinach 10.00-13.00
w dniu: 16.06.2021 w godzinach 15.00-17.00
w dniu: 17.06.2021 w godzinach 10.00-13.00
 w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres: Wydział Ochrony
Środowiska, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
 w formie papierowej poprzez wrzucenie wniosków/uwag/opinii do urn
stojących w Urzędzie Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin oraz w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, przy ul. Rydla 39-40,
70-783 Szczecin.
 ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym
umówieniu wizyty pod nr tel. 91 435 1294 lub 91 424 5838).
Efekt konsultacji: W toku konsultacji wpłynęły 92 uwagi. W tym między innymi
13 wpłynęło ze strony mieszkańców, 1 uwaga Rady Osiedla, 54 uwagi ze strony
jednostek miejskich , 2 uwagi Spółki Wodnej Międzyodrze, 15 uwag ze strony
Zakładu Ochrony Środowiska, 5 uwag ze strony spółki Tramwaje Szczecińskie i 2
uwagi Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dużo uwag
zostało uwzględnionych.
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Podstawa prawna: art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269) oraz art. 30 i art. 39 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, 2389).

Zrealizowane konsultacje społeczne
z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
1. Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Gminy Miasto
Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
Termin: 01.09.2021 r. – 16.09.2021 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 2022 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 umieszczenie
projektu Uchwały na stronie http://konsultuj.szczecin.pl, przyjmowanie
pisemnych uwag do projektu uchwały;
 opiniowanie projektu uchwały przez Szczecińską Radę Działalności
Pożytku Publicznego w ramach posiedzeń, w terminach:
08.09.2021 r.
15.09.2022 r.
Sposób przyjmowania uwag:
 za pośrednictwem poczty elektronicznej, uwagi przesyłane na adres:
bdo@um.szczecin.pl;
 pisemne uwagi w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie oraz Filii Urzędu Miasta Szczecin na
Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40 w Szczecinie;
 postulaty Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w formie
protokołu.
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przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały w ramach punktu
konsultacyjnego organizowanego podczas "Pikniku Pasji" dla organizacji
pozarządowych, w dniu 5 września w INKU Szczecińskim Inkubatorze
Kultury przy Alei Wojska Polskiego 90 w Szczecinie.

Efekty konsultacji: W toku konsultacji Szczecińska Rada Pożytku Publicznego
wyraziła stanowisko w sprawie projektu uchwały.
Konsultacje zakończył raport zamieszczony na stronie:
https://konsultuj.szczecin.pl/files/39F2984DA48249958813FC68CCC7A991/WYNIKI%20KONS
ULTACJI%20SPO%C5%81ECZNYCH_RPW_2022.pdf

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 423/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27
sierpnia 2021 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 2022 rok

Podsumowanie






W 2021 roku przeprowadzono 7 procesów konsultacyjnych
z mieszkańcami.
4 z nich zostały ujęte w planie: Roczny Program Konsultacji Społecznych
Urzędu Miasta Szczecina na rok 2021.
2 spośród procesów zawartych w Rocznym Programie Konsultacji
nie doszły do skutku.
Odbyły się 3 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.
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