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 Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 1974/2014 Prezydenta Miasta Katowice 

            z dnia 26 lutego 2014 r. 

 w sprawie konsultacji społecznych budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach 

 

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka – plan konsultacji 
 

 
Działanie 

 

 
Termin 

 
Odbiorcy działania 

 
Odpowiedzialny 

 
Produkt / założenia 

 
Kanały komunikacji 

 

Podjęcie Zarządzenia 
przez Prezydenta 
Miasta Katowice 

2013 grudzień Społeczność Katowic Biuro Prasowe (BP) 
Oficjalne otwarcie procesu – 
ogłoszenie konsultacji 
 

Treść zarządzenia 
dostępna na stronie 
www.konsultacje.katowice
.eu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Do 
mediów lokalnych zostanie 
wystosowana notatka 
prasowa w sprawie 
rozpoczęcia konsultacji 
 

Wykonanie ulotki 
informacyjnej 

2013 grudzień 

 
Społeczność lokalna 
(Piotrowice, Ochojec, 
Ligota) 

BP,  
Wydział Promocji (P) 

Działanie informacyjno – 
promocyjne - upowszechnienie 
informacji o terminach i 
sposobach prowadzenia 
konsultacji, zachęcenie 
mieszkańców do uczestnictwa 
w procesie – zgodnie z 
przyjętymi założeniami. 
 

Ulotki do pobrania 
dostępne w dzielnicowych 
filiach bibliotecznych, 
domach kultury i 
placówkach oświatowych. 

Spotkanie dedykowane 2014 styczeń 
 

Lokalne kluby 
sportowe, organizacje 
pozarządowe 

BP , 
Wydział Sportu i 
Turystki (ST) 

Dyskusja nt. potrzeb i 
oczekiwań klubów sportowych 
działających w mieście 
względem przedmiotowego 
kompleksu sportowego 

Zaproszenie na spotkanie 
klubów sportowych i NGO 
zgodnie z listą 
przygotowaną przez ST 
(prowadzone w formie 
listownej, telefonicznej lub 
elektronicznej)   

http://www.konsultacje.katowice.eu/
http://www.konsultacje.katowice.eu/
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Działanie 

 

 
Termin 

 
Odbiorcy działania 

 
Odpowiedzialny 

 
Produkt / założenia 

 
Kanały komunikacji 

 

Spotkanie dedykowane 2014 styczeń 

Radni Jednostek 
Pomocniczych 
Piotrowice – Ochojec 
oraz Ligota- Panewniki  

ST, BP 

Dyskusja nt. potrzeb i 
oczekiwań mieszkańców 
względem przedmiotowego 
kompleks sportowego 

Zaproszenie na spotkanie 
przedstawicieli Rady 
Jednostki Pomocniczej 6 
Ligota - Panewniki oraz 
Rady Jednostki 
Pomocniczej 19 
Piotrowice-Ochojec  
(prowadzone w formie 
listownej, telefonicznej lub 
elektronicznej) 

Przygotowanie 
materiałów 
informacyjnych  

2014 I połowa 
stycznia  

Społeczność lokalna 

BP, ST, Wydział 
Rozwoju Miasta (RM), 
Wydział Planowania 
Przestrzennego (PP), 
Wydział Budownictwa 
(B) 

Działanie informacyjno - 
edukacyjne. 
Przygotowane materiały będą 
zawierały informacje m.in.  o 
możliwościach wykorzystania 
terenu przy ul. Asnyka zgodnie 
z planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
Materiały mają wspomóc  
merytorycznie mieszkańców 
uczestniczących w 
konsultacjach 

Materiały będą dostępne 
na stronie 
www.konsultacje.katowice
.eu oraz będą 
dystrybuowane przez 
ankieterów wśród 400 
ankietowanych osób 

Przygotowanie treści 
ankiety 

2014 styczeń  
Wybór mieszkańców 
celowy i 
proporcjonalny 

BP + ekspert 
zewnętrzny  
 

W oparciu o informacje 
uzyskane w trakcie spotkań 
dedykowanych oraz spotkań z 
udziałem wydziałów 
merytorycznych zostanie 
stworzona ankieta 

Nie dotyczy 

Ankiety 
dystrybuowane 
poprzez ankieterów  

2014 luty/marzec  

Wybór mieszkańców 
celowy i 
proporcjonalny - 400 
osób (w tym 50 osób 
mieszkających w 

Ankieterzy 
zrekrutowani przez 
Lidera Projektu 
„Wzmocnienie 
mechanizmu 

Wszelkie uwagi i sugestie 
zebrane w trakcie 
przeprowadzania badań 
ankietowych zostaną 
wykorzystane podczas 

Ankieterzy będą 
przeprowadzać badania 
bezpośrednio w 
mieszkaniach 
ankietowanych osób 

http://www.konsultacje.katowice.eu/
http://www.konsultacje.katowice.eu/
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Działanie 

 

 
Termin 

 
Odbiorcy działania 

 
Odpowiedzialny 

 
Produkt / założenia 

 
Kanały komunikacji 

 
najbliższym otoczeniu 
inwestycji) 

konsultacji 
społecznych w 
Katowicach” 

prowadzenia warsztatów z 
mieszkańcami 

Rekrutacja uczestników 
na warsztaty 

2014 luty/marzec  

W trakcie prowadzenia 
badań ankietowych, 
ankieterzy będą 
rekrutować 
zainteresowanych 
mieszkańców do 
udziału w  
warsztatach 

Ankieterzy 
60 osób chętnych do 
uczestnictwa w warsztatach 

Ankieterzy będą 
rekrutować mieszkańców 
bezpośrednio w 
mieszkaniach 
ankietowanych osób 

Wywiady pogłębione 2014 luty  
Przedstawiciele 
środowiska osób 
niepełnosprawnych 

BP, ST 

Dyskusja nt. potrzeb i 
oczekiwań osób 
niepełnosprawnych względem 
przedmiotowego kompleksu 
sportowego  

Wywiady prowadzone 
bezpośrednio z 
przedstawicielami 
środowiska osób 
niepełnosprawnych 

Opracowanie wyników 
ankiety 

2014 marzec Działania wewnętrzne 
BP z merytorycznymi 
komórkami 

Opracowane wyniki ankiet 
zostaną przedstawione oraz 
wykorzystane w trakcie 
warsztatów prowadzonych z 
mieszkańcami 

Nie dotyczy 

Warsztaty z 
mieszkańcami 

2014 kwiecień  

4 grupy po 15 osób 
(grupy dedykowane – 
rodziny, mieszkańcy z 
bezpośredniego 
otoczenia inwestycji, 2 
grupy z próby celowej) 

Zewnętrzni 
moderatorzy 
zatrudnieni przez 
Lidera Projektu 
„Wzmocnienie 
mechanizmu 
konsultacji 
społecznych w 
Katowicach”- 
obserwatorzy z UMK 
(BP, RM, ST) 
 

W trakcie trwania warsztatów 
mieszkańcy będą w grupach 
tworzyć własne koncepcje 
zagospodarowania terenu przy 
ul. Asnyka 

Telefoniczne/e-mailowe 
potwierdzenie udziału w 
warsztatach. Warsztaty 
prowadzone bezpośrednio 
z mieszkańcami przez 
moderatorów 
zewnętrznych, zgodnie z 
przygotowanym 
scenariuszem warsztatów 
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Działanie 

 

 
Termin 

 
Odbiorcy działania 

 
Odpowiedzialny 

 
Produkt / założenia 

 
Kanały komunikacji 

 

Przygotowanie raportu 
z konsultacji 

2014 kwiecień Działania wewnętrzne 
BP z merytorycznymi 
komórkami 

Raport końcowy – 
przedstawienie w raporcie 
wyników przeprowadzonych 
ankiet oraz uwag i koncepcji 
uzyskanych w trakcie 
warsztatów z mieszkańcami 
 

Strona 
www.konsultacje.katowice
.eu 
 

Spotkanie 
podsumowujące z 
mieszkańcami 

2014 kwiecień 
Zaangażowani 
mieszkańcy dzielnic 
objętych konsultacjami 

Zewnętrzny 
moderator 
zatrudniony przez 
Lidera Projektu 
„Wzmocnienie 
mechanizmu 
konsultacji 
społecznych w 
Katowicach” 
Wyznaczony 
przedstawiciel Urzędu  
(BP, RM, ST) 

Zamknięcie procesu – 
omówienie w trakcie spotkania 
przebiegu całego procesu 
konsultacji oraz przedstawienie 
raportu końcowego  

Spotkanie prowadzone 
przez moderatora 
zewnętrznego. Informacja 
o spotkaniu na stronie 
www.konsultacje.katowice
.eu plakaty informacyjne 
dystrybuowane w 
dzielnicach oraz notatka 
prasowa wystosowana do 
lokalnych mediów 

 

 

http://www.konsultacje.katowice.eu/
http://www.konsultacje.katowice.eu/
http://www.konsultacje.katowice.eu/
http://www.konsultacje.katowice.eu/

