OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

Programu

Rozwoju



kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;

obywateli



wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;



rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;



oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;



formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;



działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne,
działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;



decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;



inne……………………………………………………………………………………………………

nazwa gminy/powiatu
dokładny adres
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Konsultacje społeczne Zintegrowanego
Przestrzennego Śródmieścia
Olsztyn/olsztyński
Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Warmińsko-Mazurskie
89 523-31-11
www.olsztyn.eu
89 535-15-58
bok@olsztyn.eu

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):

……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
Gmina Olsztyn przystąpiła do konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Rozwoju
Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, czyli dokumentu określającego zakres i kierunek
rozwoju tej części miasta.
Ma to być wielobranżowy dokument graficzno-opisowy, sporządzony przy współudziale wielu
wydziałów urzędu (zintegrowanie działań analityczno-projektowych), ekspertów, projektantów
zewnętrznych oraz przy dużym udziale konsultantów społecznych. W ramach tego działania
zostały powołane tzw. zespoły tematyczne. Ich celem jest głównie:
 podniesienie aktywności obywatelskiej olsztynian,
 zebranie opinii mieszkańców oraz wspólne wypracowanie propozycji i uwag, które posłużą
do wypracowania Programu Rozwoju Śródmieścia.
4. Opis działań
Podstawą prawną konsultacji społecznych dotyczących Zintegrowanego Programu Rozwoju
Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna jest Zarządzenie nr 35 Prezydenta Olsztyna z dnia
7 lutego 2012 roku.
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Olsztyna o roli jaką powinno spełniać
olsztyńskie śródmieście. Mają one zostać przeprowadzone w dniach od 11.02.2012 r. do
30.12.2012 r. w formie: zamieszczania informacji o działaniach Zespołu ds. Śródmieścia
powołanego przez Prezydenta Olsztyna Zarządzeniem nr 421/15.2011 r. na platformie
konsultacyjnej Urzędu Miasta www.konsultacje.olsztyn.eu; przeprowadzenie ankiety dotyczącej
oczekiwań mieszkańców; powołanie „Okrągłego Stołu dla Śródmieścia” (szerokiej reprezentacji
olsztyńskich środowisk), który będzie forum wymiany myśli w powyższym temacie.
Sytuacja w Śródmieściu Olsztyna skłania do podjęcia działań urbanistyczno-planistycznych
mających na celu uporządkowanie przestrzeni tej części Olsztyna. Plan, czy też plany, powinny
powstać jako efekt wcześniejszych działań analityczno-projektowych, zintegrowanych
z konsultacjami społecznymi.
Działania zintegrowane, także te dotyczące przestrzeni miejskiej wytwarzają efekt synergii, czyli
powstaje pewna wartości dodana. W naszym przypadku mogą to być korzyści wynikające
z możliwości koordynowania zamierzeń projektowych z dziejącymi się już w mieście procesami
projektowo-inwestycyjnymi.
Konsultacje zostały zainaugurowane 11 lutego pokazem filmów „ARCHFILMFEST”
pod hasłem „Miasto i ludzie”. Po pierwszym z przewidzianych do pokazania filmów odbyła się
dyskusja na temat „Olsztyn – Miasto Naszych Marzeń”.
Moderatorem śródmiejskich konsultacji został wiceprzewodniczący rady organizacji
pozarządowych w Olsztynie. „Chciałbym, żeby w ten projekt zaangażowały się wszystkie
organizacje, które mają na to chęć. Nie przedstawimy gotowych rozwiązań do oceny,
ale zaprosimy do tworzenia własnych propozycji – wyjaśnia społecznik”.
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W ramach konsultacji powołano „Okrągły Stół dla Śródmieścia” (szeroką reprezentację
olsztyńskich środowisk), który ma stać się forum wymiany myśli w powyższym temacie. Pierwsze
spotkanie tego gremium odbyło się w połowie marca. Moderator założył, że merytoryczna praca
będzie odbywać się w tzw. mikrozespołach. Są to grupy złożone zarówno z mieszkańców,
społeczników, jak i urzędników. Pracują one nad konkretnymi zagadnieniami (przestrzeń,
społeczeństwo, komunikacja, gospodarka), które zostały zdefiniowane przez samych
zainteresowanych. Harmonogram spotkań jest ustalany podczas kolejnych spotkań zespołów.
5. Uzyskane efekty
Projekt jest aktualnie w fazie realizacji. Zakończenie pierwszego etapu zaplanowane jest
na 30.12.2012 r., jednak należy zwrócić uwagę na ogromne zaangażowanie mieszkańców już na
samym początku projektu. Przyjęte formy konsultacji, a w szczególności metody pracy
warsztatowej w grupach tematycznych spełniają oczekiwania inicjatorów. Organizatorzy mają
nadzieję, że dzięki zastosowaniu oryginalnej formy dialogu społecznego uda się jak najlepiej
dostosować kierunki rozwoju śródmieścia do oczekiwań mieszkańców, ponieważ wypracowany
Program określi cele strategiczne i operacyjne dla Śródmieścia, a finalnie pozwoli sporządzić plany
zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta.
Informacje prasowe:
 Gazeta Olsztyńska Nr 99, 27.04.2012 s.4 – „Chętnych do rozmów nie brakuje” ps
 Gazeta Olsztyńska Nr 108, 10.05.2012 s.3 – „Madryt a sprawa olsztyńska” Ewa Mazgal
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Nakłady na przeprowadzenie powyższych konsultacji społecznych w wysokości ok. 15 000 zł
zostały sfinansowane z budżetu Biura Komunikacji Społecznej i Biura Planowania Przestrzennego
czyli jednostek, którym powierzono realizację Zarządzenia Prezydenta Olsztyna.
W skład powyższych wydatków wchodzą:
 koszty poniesione na promocję konsultacji (ogłoszenia w mediach, plakaty),
 organizacja pokazu filmów „ARCHFILMFEST”,
 wynagrodzenie moderatora konsultacji.
Powołane 4 zespoły tematyczne obradowały w salach Urzędu Miasta.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Na starcie konsultacji niezbędny był czas na wzajemne poznanie się uczestników, przełamanie
bariery wzajemnej nieufności oraz podziału na „my” (mieszkańcy) i „oni” (urzędnicy).
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8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Istotną sprawą powodzenia tego typu projektów jest zaangażowanie neutralnego moderatora oraz
przygotowanie zespołu urzędników, którzy będą mogli zapewnić dostęp do niezbędnych
dokumentów i fachowego oraz merytorycznego wsparcia.
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