REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA GDAŃSKA
§1
1.Niniejszy regulamin konsultacji społecznych w sprawie projektu zmian dokumentu pn.
Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady i
tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska.
2.Konsultacje społeczne, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, zwane dalej
„konsultacjami z mieszkańcami”:
1) są jednoetapowe;
2) mają charakter bezpośredni i równy;
3) obejmują teren miasta Gdańska;
3. Konsultacje z mieszkańcami odbywają się od dnia 26 marca 2022 r. do 29 kwietnia 2022
r.
4. Konsultacje z mieszkańcami uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w
nich udział.
§2
1. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzane będą w formie:
1) składania pisemnych uwag i propozycji zmian do projektu zmian Strategii na
przygotowanym w tym celu formularzu zgłaszania uwag, który stanowi Załącznik nr 4 do
niniejszego zarządzenia;
2) uczestnictwa w wysłuchaniu publicznym poprzez zabranie głosu nt. projektu zmian
Strategii.
2.Uwagi zgłaszane w toku konsultacji z mieszkańcami powinny wskazywać propozycje
alternatywnych zapisów oraz zwięzłe uzasadnienie stanowiska.
3.Uwagi pisemne wnoszone są wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag.
Uwagi nie zawierające danych w zakresie wskazanym w formularzu zostaną pominięte.
4.Wypełniony formularz zawierający uwagi do projektu zmian Strategii należy przekazać
poprzez jeden z poniższych sposobów:
1) w formacie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX przesłać pocztą elektroniczną
na adres: strategia@gdansk.gda.pl
wpisując w tytule wiadomości e-mail treść:
„Konsultacje społeczne Strategii Gdańsk 2030 Plus";
2) wersję papierową formularza złożyć w siedzibie jednego z trzech Zespołów Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku: ZOM nr 1 przy ul. Partyzantów 74 (wrzutnia na
korespondencję lub pok. nr 210), ZOM nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (wrzutnia na
korespondencję lub pok. nr 40), ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 (wrzutnia na
korespondencję lub punkt informacji) w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu, tj.:
poniedziałek 8:00-16:00, wtorek 8:00-16:00, środa 8:00-17:00, czwartek 8:00-16:00, piątek

8:00-15:00; (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data złożenia formularza tj. do
dnia 29 kwietnia 2022 r.);
3) przesłać wersję papierową formularza przesyłką pocztową (z dopiskiem na kopercie:
„Konsultacje społeczne Strategii Gdańsk 2030 Plus”) na adres Urzędu Miejskiego w
Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk (o
terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data jej nadania, tj. do dnia 29 kwietnia 2022
r.).
5.Wysłuchanie publiczne odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. w godz. 17:00 - 19:00.
1) Całość wysłuchania publicznego będzie jawna. W wysłuchaniu publicznym wykluczone
będzie anonimowe zabieranie głosu;
2) Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, wysłuchanie publiczne zostanie
zrealizowane z wykorzystaniem środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość
(tryb zdalny), a dodatkowo zostanie transmitowane na stronie www.gdansk.pl ;
3) Podczas wysłuchania publicznego przewiduje się zaprezentowanie opinii i uwag
mieszkańców do projektu zmian Strategii zgodnie z następującą procedurą:
a) osoby zainteresowane, które zamierzają zabrać głos w wysłuchaniu, powinny zgłosić się
w okresie od 26 marca do 24 kwietnia 2022 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie www.gdansk.pl/strategia z podaniem następujących danych: imienia
i nazwiska oraz adresu e-mail, jak i wskazać obszar tematyczny, do którego będą się odnosić
podczas swojej wypowiedzi,
b) osoby zgłaszające chęć wystąpienia podczas wysłuchania publicznego, winny podczas
rejestracji:
- zaakceptować niniejszy Regulamin,
- oświadczyć, że zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych,
- wyrazić zgodę na upublicznianie imienia i nazwiska oraz rozpowszechnianie wizerunku w
związku z rejestracją i transmisją przebiegu wysłuchania publicznego na
stronie www.gdansk.pl/strategia,
c) maksymalną liczbę mówców określa się na 20 osób,
d) pierwsze 20 osób, które zarejestrują swój udział do zabrania głosu w wysłuchaniu
publicznym zostaną o tym poinformowani drogą mailową i otrzymają szczegóły techniczne
dotyczące spotkania,
e) każdy z mówców ma do dyspozycji maksimum 5 minut na przedstawienie swojej opinii i
zgłoszenie uwag względem przedmiotu konsultacji,
f) prawo do jednokrotnego wystąpienia,
g) kolejność prezentacji stanowisk przez mówców określona jest według kolejności
zgłoszeń, które wpłyną w terminie wskazanym w lit. a),
h) każdy ze zgłoszonych mówców może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania
głosu podczas wysłuchania publicznego,

i) konkretnie sformułowane uwagi względem przedmiotu konsultacji zgłoszone w trakcie
wypowiedzi każdego z mówców, zostaną zapisane w protokole z wysłuchania publicznego
oraz rozpatrzone przez Zespół ds. Konsultacji Społecznych po zakończeniu konsultacji
społecznych,
4) Uczestnicy wysłuchania publicznego, którzy uznają, że nie zdołali w wyznaczonym czasie
wypowiedzieć się w pełny sposób, mają prawo złożyć swoje uwagi w formie pisemnej za
pośrednictwem formularza zgłaszania uwag po zakończeniu wysłuchania publicznego i
przesłać formularz na adres: strategia@gdansk.gda.pl ;
5) Wysłuchanie publiczne prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który
czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu oraz w szczególności: prowadzi listę mówców,
udziela głosu i kontroluje czas wypowiedzi;
6) Po udzieleniu głosu przez moderatora, mówca rozpoczyna swoją wypowiedź od podania
imienia i nazwiska;
7) Mówcy nie mogą prowadzić polemiki ze stanowiskami prezentowanymi przez innych
uczestników ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące
przedmiot wysłuchania publicznego;
8) Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos
mówcy, jeżeli ten nie mówi na temat, który jest przedmiotem wysłuchania publicznego,
prowadzi polemikę z innymi uczestnikami, posługuje się argumentami ad personam, narusza
zasady współżycia społecznego lub nie przestrzega niniejszego Regulaminu;
9) Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców o upływającym czasie i
ostatecznie o jego wyczerpaniu;
10) Przebieg wysłuchania publicznego podlega rejestracji, w szczególności w postaci
nagrania audio-wizualnego;
11) Wysłuchanie publiczne ma następujący przebieg:
a) wprowadzenie do wysłuchania,
b) prezentacja głównych założeń przedmiotu konsultacji, tj. projektu zmian dokumentu
Strategii,
c) wystąpienia osób, które zgłosiły swój udział w wysłuchaniu publicznym,
d) zamknięcie wysłuchania.
12) Projekt zmian Strategii zostanie udostępniony na stronie www.gdansk.pl/strategia.

