Zarządzenie Nr 852/BM/2021
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady
Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834), Regulaminu Konsultacji Społecznych,
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz.
Woj. Pom. z dnia 17 marca 2016 r. poz. 1139 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Słupska w zakresie projektu
uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska
na 2022 rok.
§2
1.

2.

Celem konsultacji jest pozyskanie od mieszkańców Słupska uwag dotyczących projektu
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Mieszkańcy Miasta Słupska mogą wnosić uwagi do dokumentu w zakresie priorytetów,
obszarów strategicznych, kierunków wypracowania dochodów i wydatkowania środków
budżetowych.
§3

1.

Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski, zostaną przeprowadzone w terminie
od 20 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w poniższych formach:
2.1. udostępnienia na stronie internetowej www.slupsk.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok,
2.2. zgłaszania uwag do ww. dokumentu za pomocą formularza konsultacyjnego
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia i złożenia go w wersji
elektronicznej na adres budzet2022@um.slupsk.pl w terminie do 10 grudnia 2021r.,
2.3. ankiety konsultacyjnej w formie elektronicznej dostępnej na stronie
http://slupsk.konsultacjejst.pl.
2.4. jednego publicznego spotkania konsultacyjnego,
2.5. dyżurów telefonicznych w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Słupsku, a także dodatkowo w godz. popołudniowych w dniu 29 listopada 2021 r.
w godz.16.00 – 18.00.

3.

Szczegółowe informacje na temat publicznego spotkania, w tym o jego terminie
i miejscu zostaną umieszczone na stronie internetowej Miasta Słupska oraz rozesłane do
mediów.
§4

Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi
nie są wiążące dla miasta.
5
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej
kompetencji Prezydenta Miasta.
Projekt ten wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale
Nr XXXII/519/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz
rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Prezydent Miasta
przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego - Radzie Miejskiej
w Słupsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.
Jednocześnie w związku z zapisami § 5 pkt 2 załącznika do uchwały Nr XXI/238/16
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Konsultacji

Społecznych

zostaną

przeprowadzone

konsultacje

społeczne

wyżej

wymienionego projektu, których celem jest zebranie uwag od osób prywatnych oraz grup
branżowych, budowanie świadomości obywatelskiej mieszkańców oraz zaangażowanie ich
w proces zarządzania miastem poprzez poznanie opinii i pomysłów odnośnie projektowanego
budżetu Miasta Słupska na rok 2022.

