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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 1943 /2014 

Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 31.01.2014 r. 

 

Plan konsultacji 

ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej 

 

 

 
Działanie 

 

 
Termin 

 
Odbiorca działania 

 
Odpowiedzialny 

 
Produkt / założenia 

 
Kanały komunikacji 

 

Podjęcie Zarządzenia 
przez Prezydenta 
Miasta Katowice 

grudzień 2013 
Działanie informacyjne 
ogólne - społeczność 

Katowic 
Biuro Prasowe (BP) 

Oficjalne otwarcie procesu – 
ogłoszenie konsultacji 

 

Treść zarządzenia dostępna               
na stronach miejskiego portalu 

internetowego tj. 
www.konsultacje.katowice.eu 
www.katowice.eu w Biuletynie 

Informacji Publicznej,                         
na Platformie Konsultacji 

Społecznych oraz na portalach 
społecznościowych. Do mediów 
lokalnych zostanie wystosowana 

notatka prasowa w sprawie 
rozpoczęcia konsultacji 

Wykonanie ulotki 
informacyjnej  

grudzień 2013 
Społeczność lokalna – 

mieszkańcy Ligoty                
i Brynowa 

BP, Wydział 
Promocji (P) 

Działanie informacyjno – 
promocyjne - upowszechnienie 

informacji o terminach                          
i sposobach prowadzenia 
konsultacji, zachęcenie 

mieszkańców do uczestnictwa  
w procesie – zgodnie                             

Ulotki do pobrania dostępne                
w dzielnicowych filiach 

bibliotecznych, domu kultury                
i placówkach oświatowych 

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

 

 
Termin 

 
Odbiorca działania 

 
Odpowiedzialny 

 
Produkt / założenia 

 
Kanały komunikacji 

 
z przyjętymi założeniami 

 

Spotkanie dedykowane 
(diagnoza) 

 

 

I połowa 
stycznia 2014 

 

 

Właściciele działek 
przy brzegu Kłodnicy 

 

 

BP, Zakład Zieleni 
Miejskiej (ZZM) 

Informacja nt. procesu 
konsultacji przedmiotowego 

terenu. Dyskusja                                     
o ewentualnych możliwościach 

zagospodarowania terenu                    
w kontekście uwarunkowań 

własnościowych 

Zaproszenia do właścicieli działek 
będą kierowane w formie 

listownej 

 

Spotkanie dedykowane 
(diagnoza) 

 

 

I połowa 
stycznia 2014 

 

 

Rada Jednostki 
Pomocniczej nr 6 

Ligota-Panewniki oraz 
lokalni liderzy 

społeczni 

 

 

BP, ZZM 

 

Dyskusja nt. potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców względem 

przedmiotowego terenu oraz 
aktywizacja społeczności 

lokalnej 

 

Zaproszenie na spotkanie 
przedstawicieli Rady Jednostki 

Pomocniczej 6 Ligota – 
Panewniki oraz lokalnych liderów 
społecznych będzie prowadzone 
w formie listownej, telefonicznej 

lub elektronicznej 

Warsztaty dla dzieci 
początek 
stycznia 2014 

Dzieci ze szkoły 
podstawowej 
znajdującej się                       
w najbliższym 

otoczeniu 

Podmiot 
zewnętrzny– 

zadanie zlecone 
przez Lidera 

Projektu 
„Wzmocnienie 
mechanizmu 
konsultacji 

społecznych                      
w Katowicach” 

Prace plastyczne zostaną 
wykorzystane do promocji 

procesu i podczas warsztatów 
Nie dotyczy 

Ankieta 
styczeń/luty 
2014 

Społeczność lokalna – 
mieszkańcy Brynowa                

i Ligoty 

Podmiot 
zewnętrzny– 

zadanie zlecone 
przez Lidera 

Projektu 

Ankieta ma służyć trzem celom: 
 

 promocji procesu 

 zebraniu wstępnych 
informacji nt. badanego 

Ankieta on-line zamieszczona               
na stronach miejskiego portalu 
internetowego oraz w formie 

papierowej dostępna                            
w dzielnicowych filiach 
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Działanie 

 

 
Termin 

 
Odbiorca działania 

 
Odpowiedzialny 

 
Produkt / założenia 

 
Kanały komunikacji 

 
„Wzmocnienie 
mechanizmu 
konsultacji 

społecznych                    
w Katowicach”, BP, 

ZZM 

terenu 

 wyłonieniu grupy osób, 
które wezmą udział        
w warsztatach 

bibliotecznych i w domu kultury 
(możliwość wypełnienia                         

i wrzucenia do urny 
zlokalizowanych w/w 

instytucjach) 

Spotkanie otwarte 
I połowa lutego 
2014 

Zainteresowani 
mieszkańcy Brynowa      
i Ligoty (w tym lokalni 

liderzy społeczni) 

Podmiot 
zewnętrzny– 

zadanie zlecone 
przez Lidera 

Projektu 
„Wzmocnienie 
mechanizmu 

konsultacji 
społecznych                   

w Katowicach”, BP, 
ZZM 

Działanie informacyjne. Podczas 
spotkania mieszkańcy mogą 

zgłosić chęć uczestnictwa                   
w warsztatach 

Promocja działania:  

 strony miejskiego 
portalu internetowego 

 plakaty dystrybuowane 
w dzielnicach przy 
udziale lokalnych 
liderów społecznych 
oraz Radę Jednostki 
Pomocniczej 

 portale społecznościowe 

Warsztaty luty 2014 

Maksymalnie 4 grupy 
mieszkańców                          

i studenci śląskich 
uczelni 

Zewnętrzni 
moderatorzy 

zatrudnieni przez 
Lidera Projektu 
„Wzmocnienie 
mechanizmu 

konsultacji 
społecznych                      

w Katowicach”- 
obserwatorzy                   

z Urzędu Miasta 
Katowice (BP, ZZM) 

 

W trakcie trwania warsztatów 
mieszkańcy będą w grupach 
tworzyć społeczne koncepcje 

zagospodarowania 
przedmiotowego terenu. 

Produktem będą wytyczne                
do koncepcji zagospodarowania 
terenu, które następnie opracują 

studenci przed spotkaniem 
podsumowującym 

Telefoniczne/e-mailowe 
potwierdzenie udziału                          

w warsztatach 
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Działanie 

 

 
Termin 

 
Odbiorca działania 

 
Odpowiedzialny 

 
Produkt / założenia 

 
Kanały komunikacji 

 

Spotkanie 
podsumowujące - 
debata 

I połowa marca 
2014 

Zainteresowani 
mieszkańcy Brynowa                
i Ligoty (w tym lokalni 
liderzy społeczni) oraz 

studenci śląskich 
uczelni 

Podmiot 
zewnętrzny– 

zadanie zlecone 
przez Lidera 

Projektu 
„Wzmocnienie 
mechanizmu 

konsultacji 
społecznych                   

w Katowicach”, BP, 
ZZM 

Spotkanie ma służyć weryfikacji 
koncepcji projektowych, które 

zostaną przygotowane                   
po warsztatach. Studenci 
wykonają projekty, które 

poddane zostaną w trakcie 
debaty społecznej ocenie, 

uzyskają informację zwrotną, 
żeby mogli poddać rewizji 

własne pomysły 

Promocja działania:  

 strony miejskiego 
portalu internetowego 

 plakaty dystrybuowane 
w dzielnicach przy 
udziale lokalnych 
liderów społecznych 
oraz RJP 

 portale społecznościowe 

Raport 
do 31 marca 
2014 

Działanie informacyjne 
ogólne- społeczność 

Katowic 

BP, ZZM, uczestnicy 
warsztatów (w tym 
studenci), podmiot 

zewnętrzny 
prowadzący 

warsztaty 

Raport końcowy – 
przedstawienie w raporcie 

wyników przeprowadzonych 
ankiet oraz koncepcji uzyskanych 

w trakcie warsztatów                         
z mieszkańcami. Raport jako 

produkt końcowy będzie 
stanowił podstawę                          

do opracowania wytycznych              
do koncepcji 

Raport zamieszczony zostanie  
na stronach miejskiego portalu 

internetowego. Wersja 
papierowa do wglądu będzie 
dostępna w lokalnych filiach 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz w dzielnicowym domu 

kultury 

 


