
I23h 

Zarządzenie Nr 1 
Prezydenta Miasta Koszalina 

z dnia/>marca 2021 roku 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030". 

Na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713, 1378), wykonując Uchwałę Nr XXVI 1/446/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 stycznia 2021 
r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju 
Koszalina #Koszalin2030", zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Koszalina w celu zebrania 
opinii, wniosków i uwag mieszkańców w procesie sporządzania „Strategii Rozwoju Koszalina 
#Koszalin2030. 

§ 2 .  

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1. przeprowadza się w dwóch etapach: 

1. etap I: główne założenia projektu „Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030", 
2. etap II: projekt „Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030". 

§3. 

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1. przeprowadza się w następujących terminach: 

1. etap I: rozpoczęcie w I kwartale 2021 r., czas trwania: 14 dni, 
2. etap II: rozpoczęcie w II kwartale 2021 r., czas trwania: 35 dni. 

§4. 

Tryb przeprowadzenia konsultacji określa Uchwała Nr XXVI 1/446/2021 Rady Miejskiej 
w Koszalinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu „Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030". W zakresie poszczególnych etapów 
ustala się, co następuje: 

1. Etap I: 
a) konsultacje głównych założeń „Strategii #Koszalin2030", tj. wizji, misji, celów strategicznych 

i operacyjnych z interesariuszami (tj. przedstawicielami lokalnych środowisk społecznych 
i gospodarczych, z Radami Osiedli oraz mieszkańcami), 

b) ogłoszenie o Konsultacjach zostanie umieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie (www.koszalin.pl, www.bip.koszalin.pl), 

c) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie założeń projektu „Strategii 
Koszalin2030" na stronie stronach internetowych wymienionych w § 4. ust. 1. pkt. b), poprzez 
wyłożenie go w wersji papierowej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej oraz za 
pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej, " 

d) uwagi nt. założeń „Strategii #Koszalin2030" będą zbierane na „Formularzu zgłaszania uwag", 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, wTjUuaiA 

http://www.koszalin.pl
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e) informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego: www.koszalin.pl w zakładce Strategia Rozwoju Koszalina 
w terminie 14 dni od ich zakończenia. 

2. Etap II: 
a) konsultacje dotyczę projektu „Strategii #Koszalin2030", 
b) projekt „Strategii #Koszalin2030 podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami 

i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Koszalina 
oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 

c) ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone na stronach internetowych Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie (www.koszalin.pl. www.bip.koszalin.pl): zawierać będzie informację o konsultacjach, 
terminie i sposobie przekazywania uwag oraz informację o adresie strony internetowej, na której 
zamieszczono projekt, 

d) konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu „Strategii Koszalin2030" 
na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz poprzez wyłożenie go w wersji 
papierowej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej. 

e) konsultacje zostaną również przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez spotkanie 
z zainteresowanymi mieszkańcami lub podmiotami, przy uwzględnieniu, że pozwoli na to 
obecna sytuacja związana z pandemią choroby Covid - 19 wywołaną wirusem SARS CoV - 2. 

f) uwagi do projektu przekazuje się na „Formularzu zgłaszania uwag" na adres e - mail wskazany 
w ogłoszeniu (www.strateaia(a>um.koszalin.pl ) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie, w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej; 
nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia, 

g) raport z przebiegu i wyników konsultacji zawierający w szczególności ustosunkowanie się do 
zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego: www.koszalin.pl w zakładce „Strategia Rozwoju Koszalina" 
w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji. 

Za realizację konsultacji społecznych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odpowiadają: 

1. Za przeprowadzenie i koordynowanie konsultacji społecznych Referat Konsultacji Społecznych 
Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki - pracownicy: Anna Łaska - Łebedyńska. 

2. Za zakres merytoryczny Referat Rozwoju Miasta - pracownicy: Marta Pieczątkiewicz i Anna 
Sakała - Diakun. 

§ 5. 

§ 6. 
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