
 

 
ZARZĄDZENIE Nr 807/18 

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 

z dnia 18 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gdańska konsultacji w sprawie Modelu na rzecz 
Równego Traktowania 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz Uchwały nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 
2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne Modelu na rzecz Równego Traktowania. 

2. Celem konsultacji jest zgłoszenie przez mieszkańców i mieszkanki Miasta Gdańska uwag do 

treści Modelu na rzecz Równego Traktowania, zawartego w Załączniku Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje odbywają się w trybie i na zasadach określonych uchwałą nr XVI/494/15 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdańska oraz postanowieniami niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się na terenie miasta Gdańska. 

2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy i mieszkanki miasta 

Gdańska. 

3. Konsultacje rozpoczynają się 28 maja 2018 roku i trwają do dnia 11 czerwca 2018 roku. 

§ 4. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

1) poprzez zgłaszanie uwag do Modelu, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do zarządzenia. Uwagi 

można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju 

Społecznego oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl. Wzór 

formularza zgłaszania uwag do Modelu, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2) przeprowadzenie dwóch spotkań z mieszkańcami, umożliwiających wyrażenie opinii oraz 

złożenie propozycji zmian do Modelu na rzecz Równego Traktowania, w dniach 5 czerwca 2018 

roku oraz 6 czerwca 2018 roku, w godzinach 18:00- 20:00. Informacja miejscu przeprowadzenia 

otwartych spotkań, ogłoszona zostanie na stronie internetowej  gdansk.pl  w terminie co najmniej 7 

dni przed spotkaniem. 

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się Zespół ds. konsultacji Modelu na rzecz 

Równego Traktowania. 

2. W skład Zespołu Konsultacyjnego wchodzą:    

Przewodniczący Zespołu: 

1) Piotr Olech - z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku;   

Zastępca Przewodniczącego Zespołu: 

2) Barbara Borowiak - Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku;   
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Członkowie Zespołu: 

3) Sylwia Betlej – Biuro Prezydenta ds. Komunikacji Społecznej i Marki Miasta Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku; 

4) Iwona Lewandowska - Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 

5) Żaneta Kucharska - Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

§ 6. 1. Do zadań Zespołu należy przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami  

i mieszkankami Miasta Gdańska w sprawie Modelu na rzecz Równego Traktowania, w tym 

przyjmowanie uwag do treści Modelu oraz zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch otwartych 

spotkań z mieszkańcami, umożliwiających wyrażenie opinii oraz złożenie propozycji zmian  

do Modelu. Po zakończeniu przyjmowania uwag Zespół przekazuje wyniki w postaci zbiorczego 

zestawienia uwag Prezydentowi Miasta Gdańska. 

2. Zespół działa w oparciu o Regulamin Konsultacji, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego 

zarządzenia oraz Regulamin Zespołu ds. konsultacji Modelu na rzecz Równego Traktowania, 

stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

3. Za organizację prac Zespołu, sporządzanie protokołów, powiadamianie członków i członkiń  

o terminach i miejscach spotkań odpowiada osoba wskazana przez Przewodniczącego. 

§ 7. 1. Ustala się górną granicę środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji  

w wysokości 3 000 złotych (trzech tysięcy złotych). 

2. Koszty przeprowadzenia konsultacji zostały zabezpieczone w planie finansowym miasta 

Gdańska na 2018 r, w budżecie Wydziału Rozwoju Społecznego. 

§ 8. 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 

z up. Piotr Kowalczuk 

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

 
 
 
 

 
 

  

 


