
 

 

Koszalin, dnia 19 stycznia 2022 r.  

BRM- 3.0056.1.2022.MM 

 

 

ZASADY  ORGANIZACJI  TRYBUNY  OBYWATELSKIEJ  W  DNIU 27  STYCZNIA  2022  ROKU 

 

Zgodnie z § 32 Statutu Miasta Koszalina w dniu 27 stycznia 2022 roku tj. w dniu sesji Rady Miejskiej 

zaplanowanej w rocznym planie pracy, w godzinach od 16.00 do 17.00, w sali 300 Urzędu Miejskiego 

odbędzie się Trybuna Obywatelska.  

Zgodnie z Uchwałą Nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad 

i trybu funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej umożliwia się mieszkańcom Koszalina wystąpienia 

publiczne w sprawach dotyczących funkcjonowania Miasta oraz sprawach istotnych dla jego 

mieszkańców. Warunkiem wystąpienia na Trybunie Obywatelskiej jest złożenie w Biurze Rady Miejskiej, 

najpóźniej dzień przed sesją, pisemnego zgłoszenia zawierającego co najmniej następujące informacje: 

1) imię i nazwisko,  

2) adres zamieszkania lub adres mailowy,  

3) numer telefonu, 

3) opis sprawy będącej przedmiotem wystąpienia.  

Na dzień, w którym odbywa się Trybuna Obywatelska Biuro Rady Miejskiej rejestruje nie więcej 

niż 10 mieszkańców.  
 

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się następującą 

organizację Trybuny Obywatelskiej: 

1) w wystąpieniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby nie objęte kwarantanną lub nadzorem 

epidemiologicznym, które według swojej najlepszej wiedzy nie miały, w okresie ostatnich 14 dni, 

kontaktu z osobami zakażonymi COVID – 19 oraz nie wykazują objawów zakażenia (gorączka, 

duszności, kaszel) i przed wystąpieniem złożą w tym zakresie oświadczenie, 

2) osoby zainteresowane wystąpieniem, po złożeniu wniosku wymaganego uchwałą Nr II/29/2018 Rady 

Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Trybuny 

Obywatelskiej, zostaną poinformowane telefonicznie przez pracownika Biura Rady Miejskiej 

w Koszalinie o godzinie wystąpienia, 

3) przed wejściem do sali 300 (III piętro Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7)  

osoby oczekujące na swoje wystąpienie proszone są o zachowanie minimum 1,5 m dystansu 

od innych osób, 

4) przed wejściem do sali obrad należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz zasłonić usta i nos 

maseczką ochronną, 

5) indywidualny czas wystąpienia zapisanego mieszkańca nie może trwać dłużej niż 5 minut 

(nie dopuszcza się wystąpień grupowych).  

 

           


