
 

          

Zarządzenie Nr 3420/2017

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 13 lipca 2017 roku 

W  sprawie:  przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących  opracowania  nowej
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku. 
 

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie  gminnym (Tekst jednolity Dz. U z 2016 r.  poz. 446 z
późniejszymi zmianami) oraz §3 i §4 pkt 1 Uchwały Nr 848/L/2014 Rady Miasta
Płocka z dnia  26 sierpnia  2014 r.  w sprawie zasad i  trybu  przeprowadzenia
konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka  

zarządzam co następuje: 

§ 1
Postanawiam przeprowadzić konsultacje dotyczące  opracowania nowej Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.

§ 2
Celem  konsultacji  społecznych  jest  zapewnienie  udziału  lokalnej  społeczności
przy  określaniu  problemów,  potrzeb,  wyznaczeniu  celów  wymagających
kompleksowych działań, wizji przyszłości miasta. 

§ 3
1.  Konsultacje  społeczne  będą  trwały  do  końca  2017  roku  i  zakończą  się
przyjęciem przez Radę Miasta przedmiotowej uchwały.
2.  Pierwsza cześć konsultacji społecznych polegać będzie na wyrażeniu opinii w
badaniu  ankietowym.  Ankieta  udostepniona  będzie  na  stronie  internetowej
Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu w zakładce “Konsultacje społeczne” i stronie
internetowej  www.rozwojmiasta.plock.eu w  zakładce  “Strategia  i  inwestycje”
oraz   w Biurze  Obsługi  Klienta  Urzędu Miasta Płocka na stanowisku  nr  4.  W
konsultacjach – ankiecie uczestniczyć będą mogli  wszyscy mieszkańcy Płocka,
którzy bedą zainteresowani tematyką objętą zakresem konsultacji.
3. Przewidywanymi formami konsultacji są również warsztaty, w ramach których
społeczność miasta będzie mogła aktywnie brać udział.
4.  W  ramach  prac  wstępnych  przewidywane  są  również  badania  w  formie
zogniskowanych wywiadów grupowych.



5.  Przewiduje  się  włączenie  różnych  grup  społecznych  w  proces  budowania
Strategii  m.  in.  rady  działające  przy  Prezydencie  Miasta,  dzieci,  młodzież  i
seniorów.
6.  W  ramach  konsultacji  wypracowanych  rozwiązań  zostanie  udostępniony
projekt Strategii do składania uwag i wniosków. 
 

§ 4
Informacje o prowadzonych konsultacjach, w tym terminy, miejsca przyjmowania
ankiet  przekazywane  zostaną  za  pośrednictwem  strony  internetowej  Urzędu
Miasta  Płocka  www.plock.eu w  zakładce  “Konsultacje  społeczne”  i  stronie
internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce “Strategia i inwestycje”.

§ 5
1. Pierwsze konsultacje – ankieta zostaną przeprowadzone w terminie: 7 lipca – 
27 lipca 2017 roku.
2.  Wyniki  konsultacji  –  ankiety  zostaną  umieszczone  na stronie  internetowej
Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu w zakładce “Konsultacje społeczne” i stronie
internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce “Strategia i inwestycje”.

§ 6
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest 
Referat Strategii i Planowania w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

 § 7
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. 
Rozwoju i Inwestycji. 

 § 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


