
ZARZĄDZENIE NR 84/15
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Wieloletnich 
Strategicznych Programów Operacyjnych na lata 2015 -2020, wdrażających Strategię Rozwoju 

Miasta Kołobrzeg do roku 2020

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 załącznika do uchwały nr LV/715/06 Rady 
Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 października 2006 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 117, poz. 2293) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie dotyczącym projektu 
Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych na lata 2015 -2020, wdrażających Strategię 
Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020.

2. Konsultacje społeczne mają na celu zbadanie opinii mieszkańców Kołobrzegu w zakresie 
dotyczącym planowania operacyjnego.

§ 2. 1. Ustalam przeprowadzenie konsultacji w formie: zamieszczenia informacji w samorządowym 
serwisie informacyjnym Urzędu Miasta, badania opinii mieszkańców poprzez umożliwienie zgłaszania 
uwag za pośrednictwem internetu lub zgłaszania uwag w Biurze Obsługi Klienta.

2. Wyznaczam termin i miejsce przeprowadzania konsultacji: 24.08.2015r.- 11.09.2015r., miejsce: 
miasto Kołobrzeg. Termin przeprowadzenia konsultacji w uzasadnionych przypadkach - postulaty 
społeczności lokalnej - może automatycznie ulec przedłużeniu do dnia 30.09.2015r.

3. Termin przedkładania opinii jest tożsamy z terminem przeprowadzenia konsultacji wskazanym 
w ust.2.

4. W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Zainteresowani mieszkańcy Kołobrzegu mogą wyrazić swoje opinie poprzez wypełnienie 
formularza konsultacji zamieszczonego na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl . Wzór formularza 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Osobą odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Agnieszka 
Marcholewska - Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta.

2. Informacje dotyczące niniejszych konsultacji można uzyskać u Pełnomocnika wskazanego w ust.1,  
miejsce uzyskania informacji-  Urząd Miasta Kołobrzeg- ul. Ratuszowa 13.

3. Do udzielania wyjaśnień w zakresie uwag przedłożonych w trakcie konsultacji umocowani są 
członkowie Zespołu ds. opracowania Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych do roku 
2020 (powołani zarządzeniem wewnętrznym nr 27/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 18 kwietnia 
2014 r.).

§ 5. Wyniki konsultacji społecznych zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta Kołobrzeg 
oraz przedłożone do wiadomości Radzie Miasta Kołobrzeg.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent

Janusz Gromek
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KONSULTACJE SPOŁECZNE 

PROJEKTU 
 

Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych na lata 2015 -2020  
 

wdrażających Strategię Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020   
( przyjętą uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg nr XXXVIII/505/13 z dnia 10.10.2013r.) 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: 
a.marcholewska@um.kolobrzeg.pl lub siedziby Urzędu Miasta Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 
Kołobrzeg lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg w terminie do dnia 
11.09.2015r.  

W temacie wiadomości przekazującej formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje dotyczące 
projektu WSPO”. 

1. INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM UWAGI DO PROJEKTU WSPO 

 

 OSOBA FIZYCZNA     INSTYTUCJA 

IMIĘ I NAZWISKO  

NAZWA ORGANIZACJI  

E-MAIL  

TELEFON  

FAKS  
 

 

2. ZGŁASZANE UWAGI, POSTULATY, PROPOZYCJE DO PROJEKTU WSPO 

LP. 

CZĘŚĆ/STRONA 
DOKUMENTU, DO 

KTÓREJ ODNOSI SIĘ 
UWAGA 

ZAPIS, KTÓREGO 

DOTYCZY UWAGA 
TREŚĆ UWAGI/ 

PROPOZYCJA ZMIAN 
UZASADNIENIE UWAGI/ 

ZMIAN 

1. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.   

 

 

Poszczególne pola mogą być dowolnie rozszerzane. Orientacja oraz rozmiar strony mogą być 
modyfikowane przez zgłaszającego uwagi.  
 

 

 

Załącznik
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UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Kołobrzeg działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2
załącznika do uchwały nr LV/715/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 października 2006 r
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 117, poz. 2293) zarządził
przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii społeczności lokalnej w
zakresie dotyczącym projektu Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych na lata
2015 -2020.

W październiku 2013r. przyjęto Strategię Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020.
Kolejny etap prac związany z planowaniem strategicznym rozwoju miasta dotyczył przygotowania
dokumentów wykonawczych - programów operacyjnych. Do kierowania pracami w 2014 roku
został powołany Zespół, który składał się z przedstawicieli urzędu miasta i był wspierany przez
przedstawicieli jednostek i spółek miejskich. Programy określają więc wypracowane przez
członków zespołu obszary i projekty które będą wdrażać Strategię Rozwoju Miasta Kołobrzeg…
Kolejny krok prac na programami wymaga uzupełnienia dokumentu o pomysły i sugestie
mieszkańców miasta i ich organizacjami oraz instytucji. W celu zebrania uwag, pomysłów i opinii
mieszkańców przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

OCENA

1. Cel wprowadzenia

Zebranie uwag, pomysłów i opinii mieszkańców i ich organizacjami oraz instytucji w zakresie
dotyczącym projektu Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych na lata 2015 -2020.

2. Zakres regulacji

Zarządzenie reguluje formy, zakres, sposób oraz termin i miejsce przeprowadzenia
konsultacji.

3. Konsultacje społeczne

Konsultacje zarządzenia nie są wymagane.

4. Skutki

Zebrane opinie i pomysły zmodyfikują kształt Wieloletnich Strategicznych Programów
Operacyjnych na lata 2015-2020, a w konsekwencji umożliwią przedłożenie dokumentu do rady
Miasta.
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