
 

Katowice 06-09-2016 



Cel projektu 
Wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych 
dokumentów planistycznych na dwóch etapach: 
 
- tworzenie założeń do projektów przy aktywnym udziale 
mieszkańców 
 

- konsultacji z mieszkańcami  wstępnych projektów   



Uchwała 
inicjująca 

Zbieranie 
wniosków 

Sporządzanie 
projektu 

I ETAP – PO WER 2.19 

 

OPINIOWANIE  

I UZGODNIENIA 

 

tworzenie założeń do projektów 
przy aktywnym udziale 
mieszkańców  
(wsparcie dla 26 gmin  
w ramach dwóch naborów) 

Dyskusja 
publiczna 

Składanie 
uwag 

Rozpatrywanie 
uwag 

II ETAP – PO WER 2.19 

 

UCHWALENIE 

DOKUMENTU 

 

konsultacje z mieszkańcami  wstępnych 
projektów  
(wsparcie dla 6 gmin z tych, które pomyślnie 

ukończą pierwszy etap konsultacji)  

Wyłożenie 
projektu 



Uchwała 
inicjująca 

Zbieranie 
wniosków 

Sporządzanie 
projektu 

I ETAP – PO WER 2.19 

 

OPINIOWANIE  

I UZGODNIENIA 

 

Korzyści dla gmin przy tworzeniu założeń do 
projektów przy aktywnym udziale mieszkańców: 
 
1. Wyważenie i urealnienie zgłaszanych 

postulatów. 

 

2. Zminimalizowanie liczby wniosków 

niedotyczących problematyki planu. 

 

3. Merytoryczna dyskusja na etapie wyłożenia. 

 

4. Merytoryczne uwagi na etapie wyłożenia.  

 

5. Zabezpieczenie dyskusji publicznej (etap 

wyłożenia) przed zdominowaniem jej przez 

małe, ale wpływowe grupy interesu  

i „krzykaczy”. 

 



• Edukacja interesariuszy –Jakie 

wnioski mogą składać? 

• Wytyczne do tworzenia zapisów 

w tym konkretnym dokumencie. 

Korzyści dla gmin przy tworzeniu założeń do 
projektów przy aktywnym udziale mieszkańców: 
 
1. Wyważenie i urealnienie zgłaszanych 

postulatów. 

 

2. Zminimalizowanie liczby wniosków 

niedotyczących problematyki planu. 

 

3. Merytoryczna dyskusja na etapie wyłożenia. 

 

4. Merytoryczne uwagi na etapie wyłożenia.  

 

5. Zabezpieczenie dyskusji publicznej (etap 

wyłożenia) przed zdominowaniem jej przez 

małe, ale wpływowe grupy interesu i „krzykaczy”. 

 



• Edukacja interesariuszy – 

przygotowanie mieszkańców / 

interesariuszy na merytoryczną 

dyskusję przy wyłożeniu. 

Korzyści dla gmin przy tworzeniu założeń do 
projektów przy aktywnym udziale mieszkańców: 
 
1. Wyważenie i urealnienie zgłaszanych 

postulatów. 

 

2. Zminimalizowanie liczby wniosków 

niedotyczących problematyki planu. 

 

3. Merytoryczna dyskusja na etapie wyłożenia. 

 

4. Merytoryczne uwagi na etapie wyłożenia.  

 

5. Zabezpieczenie dyskusji publicznej (etap 

wyłożenia) przed zdominowaniem jej przez 

małe, ale wpływowe grupy interesu i „krzykaczy”. 

 



Kiedy i jakie wsparcie? 



Jak pomagamy? 



Gminy, z którymi aktualnie pracujemy 

Więcej: http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/uczestnicy/  

http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/uczestnicy/


Jak wyglądają konsultacje w gminach, które realizują już 
projekt? 

Więcej: 
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/catego
ry/konsultacje-w-gminach/  

http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/category/konsultacje-w-gminach/
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/category/konsultacje-w-gminach/
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/category/konsultacje-w-gminach/
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/category/konsultacje-w-gminach/
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/category/konsultacje-w-gminach/
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/category/konsultacje-w-gminach/
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/category/konsultacje-w-gminach/


Jak wygląda praca  
w gminie? 

 

 

 

 

 Zgłoszenie gminy do projektu 

przez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego 

 

 

 

 

 

 

 Ocena zgłoszenia przez  

Komisję Rekrutacyjną 

 

 

Formularz należy wypełnić na stronie: 

partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formularz/ 

 

Ocena dokonywana jest przez przyznanie 

punktów w ramach poszczególnych kryteriów 

oraz pogłębienie informacji przez bezpośredni 

kontakt członków Komisji z gminami. 

 



 

1. Informacja zwrotna i podpisanie deklaracji 

współpracy – zgody na opracowanie 

indywidualnego planu konsultacji 

 

2.  Opracowanie indywidualnego  
     planu konsultacji wraz  

z budżetem (ok. 2 m-cy) 

 

3. Zatwierdzenie indywidualnego planu  
    konsultacji (podpisanie umów grantowych, 
    wypłacenie max. 90% grantu) 



 

2. Opracowanie indywidualnego  
     planu konsultacji wraz  

z budżetem (ok. 2 m-cy) 

 

1. Informacja zwrotna i podpisanie deklaracji 

współpracy – zgody na opracowanie 

indywidualnego planu konsultacji 

 

3. Zatwierdzenie indywidualnego planu  
    konsultacji (podpisanie umów grantowych, 
    wypłacenie max. 90% grantu) 

 

Zaplanowanie procesu konsultacji przy wsparciu 
zespołów wspierających, w tym dobór narzędzi i 
metod pracy z mieszkańcami: 
1. Określenie tematu konsultacji – jakie informacje 

chcą Państwo zebrać od mieszkańców? 
2. Analiza interesariuszy – kto chcą Państwo 

zaprosić do współpracy? 
3. Zaplanowanie procesu (przygotowanie 

harmonogramu i budżetu) 
To jest ok. 12h szkoleniowych pracy z zespołem 
wspierającym i wsparcie zdalne.   



Na co przykładowo gmina może przeznaczyć 
przyznany grant? 

• kampania informacyjna (ulotki, plakaty, broszury edukacyjne), 

• organizacja spotkań z mieszkańcami (wynajem sali, catering, wydruki)  

• moderatorzy spotkań/warsztatów z mieszkańcami,  

• przygotowanie raportu po konsultacjach, 

• zakup środków trwałych na potrzeby realizacji spotkań/warsztatów np. 

rzutnika 



 

4.   Realizacja procesu konsultacji – przy wsparciu 
zespołu wspierającego (ok. 3-4 miesięcy) 

 

5. Przygotowanie dokumentu planistyczne 
      przez urbanistów 

 

6.   Przygotowanie przez gminę sprawozdania 
      z procesu konsultacji (przed końcem 2018 roku, 

data ustalana indywidualnie) 

 



 

4.   Realizacja procesu konsultacji 
– przy wsparciu zespołu 
wspierającego (ok. 3-4 miesięcy) 

 

5. Przygotowanie dokumentu planistyczne 
      przez urbanistów 

 

6.   Przygotowanie przez gminę sprawozdania 
      z procesu konsultacji (przed końcem 2018 roku, 

data ustalana indywidualnie) 

 

Wsparcie zespołu wspierającego na etapie 
przeprowadzania konsultacji: 
• szkolenia z technik pracy z mieszkańcami, 
• doradztwo, 
• superwizja. 

 
WAŻNE! Członkowie zespołu wspierającego nie 
mogą być moderatorami spotkań! 



 

4.   Realizacja procesu konsultacji – przy wsparciu 
zespołu wspierającego (ok. 3-4 miesięcy) 

 

5. Przygotowanie dokumentu  
      planistycznego przez  
      urbanistów 

 

6.   Przygotowanie przez gminę sprawozdania 
      z procesu konsultacji 

 

Wsparcie nie obejmuje pracy projektowej urbanisty.  
 
Konsultacje uznaje się za zakończone, gdy gmina: 
1. zakończy sporządzanie dokumentu planistycznego 

i wystąpi o opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej  
(I ETAP)  

2. przedłoży skonsultowany dokument planistyczny 
radzie gminy do uchwalenia (II ETAP) 



http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/do-czego-sie-zglaszam/  
  

 

7.   Zatwierdzenie sprawozdania i wypłacenie     
      gminie gwarancji (min. 10% kwoty) 

 

8.   Przez cały czas trwa monitoring postępu  
      prac w gminach oraz ewaluacja przebiegu 
      projektu.  



Obecny (uzupełniający) nabór do projektu   
najważniejsze informacje 



1. gminy z całej Polski 

2. wszystkie typy gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie) 

3. W ramach projektu zostanie w sumie wyłonionych w sumie 26 gmin 

spełniających warunki udziału w projekcie.  

Kto i kiedy może się zgłosić? 



Gmina chcąca wziąć udział w projekcie powinna 

• posiadać uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych (lub 

ich zmian) lub złożyć zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony 

radzie gminy do uchwalenia w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia przez władze 

gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

• wyznaczyć osobę odpowiedzialną za proces konsultacji, 

• nie ubiegać się o grant w ramach innych projektów wyłonionych w ramach konkursu 

POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15. 

 

 

  



Więcej informacji o naborze: 
 
Informacje na stronie projektu: 
www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen 
 
Formularz zgłoszeniowy: 
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formularz/  
 
Regulamin naboru oraz udziału na stronie: 
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/dokumenty/    
 

http://www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formularz/
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formularz/
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/dokumenty/
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/dokumenty/


Realizatorzy: 



Kontakt: 
 
Maria Perchuć-Żółtowska: mperchuc@stocznia.org.pl 
Maria Jagaciak: mjagaciak@stocznia.org.pl 
tel. (22) 100 55 94 

 
Strona www projektu: 
www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen 


