
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 618/18 
Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 13 kwietnia 2018  r.  

Regulamin Konsultacji 

§ 1 

1.Konsultacje społeczne rekomendacji Modelu na rzecz Równego Traktowania są: 

1) jednoetapowe; 

2) mają charakter bezpośredni i równy; 

3) obejmują teren całego miasta. 

2.Konsultacje odbywają się od dnia 23 kwietnia 2018 roku do  8 maja 2018 roku. 

 

§ 2 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział. 

 

§ 3 

Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. 

 

§ 4 

Weryfikacji uprawnień osób biorących udział w konsultacjach dokonuje Zespół w 
uzgodnieniu z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

 

§ 5 

Uczestnictwo w konsultacjach polega na: 

a)  zgłoszeniu uwag do rekomendacji Modelu na rzecz Równego Traktowania 
wymienionych w załączniku nr 1 w postaci papierowej lub drogą elektroniczną; 

b) uczestniczeniu w otwartym spotkaniu umożliwiającym wyrażenie opinii oraz składania 
propozycji i opinii do rekomendacji Modelu na rzecz równego Traktowania. 

 

§ 6 

1.Uwagi składa się na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2. 

2. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy złożyć osobiście, w siedzibie Wydziału 
Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku (w godzinach pracy Urzędu) lub 
przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl w dniach od 
23 kwietnia 2018 roku do 8 maja 2018 r. 

 

§ 7 

Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia otwartych spotkań ogłoszona zostanie na 
stronie internetowej  gdansk.pl  w terminie co najmniej 7 dni przed spotkaniem. 
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§ 8 

1. Zespół opracowuje wyniki konsultacji w postaci zbiorczego zestawienia uwag i 
przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska. 

2.Prezydent Miasta Gdańska przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miasta Gdańska na 
najbliższym posiedzeniu, po zakończeniu konsultacji. 

 

§ 9 

Po przekazaniu wyników w postaci zbiorczego zestawienia uwag, o których mowa w § 8 
ust. 1 niniejszego regulaminu, Zespół publikuje je: 

1) na stronie ww.gdansk.pl 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 


