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Ogloszenie konsultacji spolecznych

projektu uchwaty w sprawie przyjgcia

,,Miejskiej Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych Miasta

Bialegostoku na lata 2021-2030"

l. Prezydent Miasta Bialegostoku przedstawia do konsultacji spolecznych projekt uchwaly

w sprawie przyjEcia ,,Miejskiej Strategii Rozwi4zywania Problem6w Spolecznych

Miasta Bialegostoku na lata 2021'2030".

2. ,,Miejska Sfiategia Rozwi4zy.wania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata

202l-2030- to dokument definiujqcy najwazniejsze kierunki ptzyszlych dzialah

w odniesieniu do problem6w spolecznych wystgpuj4cych na terenie Miasta. o potrzebie

stworzenia strategii decyduje ustawowy obowi4zek opracowania i realizacji strategii,

a taliZe Srodowisko lokalne, kt6re wykazuje duZe zainteresowanie problemami spolecznymi

w swoim otoczeniu. Wyznaczone cele strategiczne pozwol4 wdroZyi rozwi4zania wielu

problem6w spolecznych co w dalszej perspektywie ptzeloZy siE na poprawq warunktiw

2ycia mieszkaric6w Bialegostoku. Pozwol4 na zminimalizowanie negatywnych skutk6w

w szczeg6lnosci w takich obszarach jak przeciwdzialanie przemocy w rodzinie,

dyskryminacji i zjawisk wykluczenia spolecznego, przestEpczosci, umoZliwi4 podjgcie

dzialari w zakresie wsparcia rodziny, senior6w, os6b niepelnosprawnych, os6b

z problemem ub6stwa, zabtrzei zdrowia psychicznego, uzale2nie6 od substancji

psychoaktywnych oruz uzaleanieri behawioralnych oraz przyczyni4 si9 do edukacji,

aktywizacji spolecznej, promocji zatrudnienia, reintegracji zawodowej i spolecznej os6b

podlegaj4cychwykluczeniuspolecznemu,alakzezwigkszeniabezpieczeistwa
mieszkanc6w Bialegostoku'

,,Miejska Strategia Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata

2021- 2030" jesl zgodnazzapisami dokument6w nadrzgdnych, w szcze96lnosci ,,Strategii

Rozwoiu Miasta Bialystok 2011-2020 plus". ,,Miejska strategia Rozwiqzyr,vania

Problem6w Spotecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021-2030" adresuje problemy

podkreslone w diagnozie ,,Bialystok 2030. Badanie na rzecz aktualizacji Strategii Rozwoju

Miasta", w tym problemy zwi4zane z niewystarczaj4cym systemem wsparcia os6b i rodzin

iwymagaj4cychopieki,infrastruktur4dlaos6bzniepelnosprawnoSciami,problemyrynku
pracy zwiqzane z depopulacjq, starzeniem sig spoleczefrstwa, rosnqcymi kosztami

w}twarzania,niedostosowaniemsyStemuksztalceniadopotrzebpracodawc6w.

3. Konsultacje sq prowadzone w oparciu o postanowienia uchwaly Nr LX800/10 Rady

Miejskiej Bialegostoku z dnia 25 pat2dziemika 2010 r' w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania konsulracji spolecznych z organizacjami pozarzqdowymi i innymi



podmiotami prowddzqcymi dzialalnoit w zakresie poiytku publicznego projeladw ahdw

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoici statutowei organizacji

pozarzqdowych (Dz. Un. Woj. Podl. Nr 28212010 poz. 3597) oraz uchwaly

Nr XV/230/2019 Rady Miasta Bialystok z dnia 28 pa:Zdziemika 2019 r. w sprawie

przyjgciaprogramu wsp6lpracy Miasta Bialystok z organizacjami pozarzqdowymi

oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoit po2ytku publicznego na 2020 rok
(Dz. Urz. Woj. Podt. z 2019 poz. 5072).

4. Adresatem konsultacji s4 organizacje pozarz4dowe oraz podmioty, o kt6rych mowa

w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoici poZytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzqce dzialalnoS6 statutow4 na terenie

Miasta Bialegostoku.

5. Konsultacje przeprowadza siE w celu zebrania opinii ipropozycji zapis6w uprawnionych
podmiot6w doty cz4cych projektu wyrnienionej uchwaly.

6. Informacje o konsultacjach oraz tredi konsultowanego projektu uchwaly zostan4 podane

do publicznej wiadomodci poprzez'.

a) opublikowanie na portalach miejskich: www.bialystok.pl w zakladkach:
r ,,Dla mieszkaic6w - Bialystok obywatelski - Konsultacje i opinie w zakladce

Konsultacje z NGO";
r ,,Dla mieszkaric6w - Pomoc spoleczna w zakladce AktualnoSci;

b) opublikowane na stronie Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku:
wr,rrv.moor.bialystok.pl w zakladce ,,AktualnoSci;

c) opublikowane na stronie Centrum Aktywno6ci Spolecznej w Biatystoku:
www.cas.bialvstok.pl w zakladce,,Aktualnodci";

d) rozeslane poczt4 elektronicznq organizacjom pozarz4dowym znajduj4cym sig w bazie

danych Centrum Wsp6lpracy Organizacji Pozarz4dowych.

8. Opinie i propozycji zapis6w dotyczqcych przedstawionego ww. projektu uchwaly nale2y
skladad za poSrednictwem operatora pocztowego do Departamentu Spraw Spolecznych
Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Bema 60/1, l5-370 Bialystok lub skanu ankiety
przeslanego poczt4 elektronicznq na adres e-mail: dso@um.bialystok.pl.

9. Informacje o wynikach konsultacji zostanq podane do pubticznej wiadomoSci poprzez
zamteszczeme na

a) portalach miej skich: u.r,vw. bialystok.ol w zakladkach:
o ,,Dla mieszkaric6w -

Konsultacje z NGO";
Bialystok obywatelski - Konsultacje i opinie w zakladce

o ,,Dla mieszkaic6w - Pomoc spoleczna w zakladce Aktualno6ci;
b) opublikowane na stronie Miejskiego osrodka pomocy Rodzinie w Bialymstoku:

www.moor.bi alystok.pl w zakladce,,Aktualnodci;

7. Konsultacje sq prowadzone w terminie 10 dni od dnia publikacji niniejszego ogloszenia.



c) opublikowane na stronie Centrum AktywnoSci Spolecznej Bialystoku:
www.cas.bialystok.pl w zakladce ,,AktualnoSci".

10. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Departament Spraw Spolecznych.
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Zalqczniki
1. Projekt uchwaly w sprawie przyjgcia ,,Miejskiej strategii Rozwiqzywania Problemiw

Spolecznych Miasta Bialegostoku na lata 2021'2030".

2. Ankieta konsultacyjna.



ANKIETA KONSULTACYJNA
Informacje o podmiocie bior4cym udzial w konsultacjach

Waga! Adresalem konsultacji sq organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, o kl6rych mowa w arl. 3 ust 3. ustdwy
z dniq 2,4 kwietnia 2003 roku o dzialalnoici poiytku publicznego i o wolontqriqcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

prowadzqce dzialalnoit statutowq na terenie Miaslq Bialegosloku

Propozycje przepisu w projekcie uchwaty w sprawie przyiQcia
Miejskiej Strategii Rozwoju Problem6w Spolecznych Miasta Bialegostoku

nalata202l-2030
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