Zarządzenie Nr 3015/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 lutego 2017r.

w sprawie wyznaczenia komórki organizacyjnej odpowiedzialnej
za koordynację konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. Dz. U. z 2016, poz. 1579), § 5 ust. 3 Uchwały Nr
848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka oraz § 10 ust. 1
Regulaminu
Organizacyjnego
Urzędu
Miasta
Płocka
nadanego
Zarządzeniem
Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 roku ze zm.
wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016, 2645/2016,
2830/2016 co następuje:

§1
1. Wyznacza się Zespół Komunikacji Społecznej w Oddziale Informacji Miejskiej
Wydziału Promocji i Informacji jako komórkę odpowiedzialną za koordynację
działań w zakresie konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka.
2. Wyłączeniu podlegają konsultacje określone w Rozdziale III Uchwały
Nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka.
§2
1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane przez:
1) Zespół Komunikacji Społecznej,
2) komórkę merytoryczną, której dotyczy przedmiot konsultacji.
§3
1. Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji przez Zespół
Komunikacji Społecznej należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem konsultacji.
2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku w terminie
krótszym niż wskazany w § 4 pkt. 1.
3. Wniosek w szczególności powinien zawierać:
1) opis przedmiotu i celu konsultacji, wraz z określeniem pytań i
problemów poddanych konsultacjom,
2) osobę odpowiedzialną za przedmiot konsultacji ze strony wnioskodawcy,

3) propozycję terminu i zasięgu konsultacji (wskazanie grup docelowych),
4) propozycję form konsultacji,
5) wskazanie wysokości środków zabezpieczonych na przeprowadzenie
konsultacji w budżecie wnioskodawcy,
6) uzasadnienie konieczności przeprowadzenia konsultacji,
7) projekt zarządzenia w sprawie konsultacji.
4. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji przez Zespół Komunikacji
Społecznej ustala się każdorazowo w porozumieniu z komórką wnioskującą
o przeprowadzenie konsultacji.
§4
1. W przypadku gdy konsultacje społeczne prowadzi komórka merytoryczna,
zobowiązana jest przed przystąpieniem do konsultacji, do przedłożenia do
akceptacji do Zespołu Komunikacji Społecznej projektu zarządzenia o którym
mowa w § 3 pkt. 5 Uchwały Nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia
2014 roku. Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej parafuje ww. zarządzenie.
2. Po zakończeniu konsultacji społecznych sporządza się raport.
1) W przypadku przeprowadzenia konsultacji przez Zespół Komunikacji
Społecznej raport sporządza:
w części dot. przebiegu konsultacji - Zespół Komunikacji Społecznej
w części dot. przedmiotu konsultacji, w tym analizy zgłoszonych wniosków
i opinii oraz odpowiedzi na zgłaszane uwagi – komórka wnioskująca
o przeprowadzenie konsultacji.
2) W przypadku gdy konsultacje społeczne przeprowadza komórka
merytoryczna raport przygotowuje ww. komórka i przekazuje informacje
o wynikach konsultacji do Zespołu Komunikacji Społecznej.
§5
Uchyla się Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 403/2015 z dnia 13 marca
2015 roku w sprawie wyznaczenia komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za
przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki
Społecznej, Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Komunalnych, Zastępcy Prezydenta
ds. Rozwoju i Inwestycji.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

