
ZARZĄDZENIE NR 983/17 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 12 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych na temat 

„Jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku?” 

 

Na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 

446, zm. poz. 1579) oraz § 5 i 7 Uchwały Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 

listopada 2015 r. (Dz.U. Woj. Pomorskiego z dnia 12.01.2016 r. poz. 63 i poz. 766) w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta 

Gdańska zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Gdańska w formie 

panelu obywatelskiego oraz zbierania opinii w sprawie wspierania aktywności obywatelskiej w 

Gdańsku. 

2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Gdańska w kwestiach w 

szczególności dotyczących zagadnień: 

1) edukacja świadomego obywatela; 

2) pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Gdańska; 

3) wzmocnienie narzędzi partycypacji; 

4) wspieranie równego traktowania. 

 

§ 2. 1. Konsultacje obejmują teren całego miasta.  

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gdańska, którzy w dniu 

wejścia w życie niniejszego zarządzenia ukończyli 18 rok życia.  

  

§ 3. Konsultacje rozpoczną się dnia 13 czerwca 2017 r. i zakończą się dnia 

28 października 2017 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku Nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia.  

  

§ 4. 1. Konsultacje są wieloetapowe i realizowane będą poprzez: 

1) zbieranie opinii drogą elektroniczną i pisemną; 

2) panel obywatelski. 

2. Regulamin konsultacji określa Załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia. 

  

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych powołuje się Zespół Sterujący w 

składzie:   

1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska; 

2) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gdańska; 

3) jeden przedstawiciel Gdańskiej Rady Pożytku Publicznego; 

4) jeden przedstawiciel Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych; 

5) dwóch specjalistów ds. organizacji panelu. 

2. Do zadań specjalistów należy w szczególności: 

1) układanie i ustalanie programu panelu obywatelskiego; 

2) wybór osób do udziału w panelu obywatelskim w charakterze ekspertów; 

3) przygotowywanie materiałów edukacyjnych. 



Skład Zespołu Konsultacyjnego zostanie powołany oddzielnym Zarządzeniem.  

2. W uzasadnionych przypadkach można dokonać zmian w składzie Zespołu Sterującego. 

W przypadku osób delegowanych zmiana może być dokonana na wniosek Przewodniczącego 

Zespołu lub podmiotów delegujących. 

3. Przedstawiciel Zespołu nie może brać udziału w panelu obywatelskim w charakterze 

eksperta przedstawiającego stanowisko w temacie panelu obywatelskiego oraz w charakterze 

facylitatora. 

4. Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Dyrektorów 

Jednostek Organizacyjnych Miasta do udzielania Zespołowi Sterującemu pomocy w realizacji 

jego zadań.  

5. Pracę Zespołu Sterującego reguluje Tryb Pracy Zespołu Sterującego, który stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

§ 6.1. Określa się górną granicę środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji 

i kampanii informacyjnej w wysokości 125 000 złotych brutto.  

2. Koszty przeprowadzenia konsultacji pokryte zostaną ze środków budżetu Miasta 

Gdańska na rok 2017.  

3. Konsultacjom towarzyszy kampania informacyjna.   

 

§ 7. 1.Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Gdańska, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.            

 

 

 

Prezydent Miasta Gdańska 

 

/-/ Paweł Adamowicz 


