REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z INTERESARIUSZAMI 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 interesariuszami miasta Gdańska, o których
mowa w §1 pkt. 4 zarządzenia.
2. Konsultacje społeczne, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, zwane dalej
„konsultacjami z interesariuszami”:
1)

są jednoetapowe;

2)

mają charakter bezpośredni i równy;

3)

obejmują teren miasta Gdańska.

3. Konsultacje z interesariuszami odbywają się od dnia 26 marca 2022 r. do 29 kwietnia
2022 r.
4. Konsultacje z interesariuszami uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób,
podmiotów czy instytucji biorących w nich udział.
§2
1. Uczestnictwo w konsultacjach z interesariuszami polega na składaniu pisemnych uwag
i propozycji zmian do projektu zmian Strategii na formularzu zgłaszania uwag, który stanowi
Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, a dodatkowo – dla lokalnych partnerów
społecznych i gospodarczych – zrealizowane będą spotkania tematyczne.
2. 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 nadania, tj. do dnia 29 kwietnia 2022 r.).

3. W trakcie trwania konsultacji społecznych zorganizowane będą spotkania tematyczne
w formule zdalnej online dla lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych. Zaproszenia
do uczestnictwa w spotkaniach zostaną wysłane do partnerów drogą mailową. Osoby, które
zgłoszą chęć swojego udziału w spotkaniach za pośrednictwem formularza rejestracyjnego,
otrzymają szczegółowe informacje odnośnie spotkań. Konkretne merytoryczne wnioski
względem przedmiotu konsultacji zgłoszone w trakcie wypowiedzi każdego z uczestników
spotkań, zostaną zapisane w protokole ze spotkań oraz rozpatrzone przez Zespół ds.
Konsultacji Społecznych po zakończeniu konsultacji społecznych.

