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Raport końcowy z konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
Katowice w sprawie ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki
Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej.

I. Informacje ogólne.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXXVIIl/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zasad i trybów przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1913/2013 w dniu 31.12.2013 r. w sprawie konsultacji społecznych

crągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki

do ul. Hetmańskiej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1943/2014 z dnia 31.01.2014 r. zrruemąjące zarządzenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż

rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej.

Przedmiot konsultacji:

Przyszłe zagospodarowanie doliny Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej.

Cel konsultacji:

Zebranie propozycji, uwag opmu mieszkańców dzielnic objętych konsultacjami

które stanowiłyby podstawę do opracowanie wytycznych dla koncepcji ciągu spacerowo -

wypoczynkowego w przedmiotowym obszarze. Proces konsultacyjny ma swoje uzasadnienie, z uwagi

na fakt, że w Programie Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na rok 2014,

uwzględnione zostało zadanie obejmujące wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz koncepcji ciągu

spacerowo - wypoczynkowego - w kwocie 73 000 zł.

Zasięg terytorialny konsultacji:

dzielnice Ligota oraz Brynów

Termin prowadzenia konsultacji:

31 grudnia 2013 do31 marca2014r.

Spotkania odbywały się w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Spotkanie warsztatowe w

godzinach dopołudniowych w sobotę.
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Akcja informacyjna:

Informacja o wszczęciu procesu pojawiła się na Biuletynie Informacji Publicznej UMK, Platformie

Konsultacji Społecznych UMK oraz na stronie www.konsultacje.katowice.eu.

Mieszkańców o każdym etapie konsultacji informowano poprzez plakaty i ulotki informacyjne

dystrybuowane w dzielnicach, również za pośrednictwem zarządców wspólnot i administracji

spółdzielni mieszkaniowych. Akcja ulotkowa obejmowała również wszystkie posesje znajdujące się w

dolinie Kłodnicy po obu stronach brzegu. Osoby uczestniczące w spotkaniach, które pozostawiły

swoje dane kontaktowe - dodatkowo informowano mailowo i telefonicznie. Przed otwartymi

spotkaniami konsultacyjnymi Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice wystosowało notatki prasowe

do mediów, w wyniku czego pojawiały się artykuły prasowe o prowadzonych konsultacjach

społecznych. Zwracano się również do proboszczów dzielnicowych parafii z wnioskiem o

upowszechnienie informacji o terminach spotkań.

Łącznie w wyniku szerokiej akcji informacyjnej we wszystkich etapach konsultacji wzięło udział

ponad 300 uczestników.

Formy prowadzenia konsultacji:

- warsztaty plastyczne dla dzieci;

- spotkania dedykowane z liderami społecznymi;

- spotkania dedykowane z właścicielami nieruchomości;

- badanie ankietowe wśród mieszkańców;

- spotkanie projektowe z mieszkańcami;

- spotkanie otwarte z mieszkańcami zamykające proces konsultacyjny.

Działania podejmowane w ramach prowadzonych konsultacji społecznych opisane zostały w raporcie,

Który stanowi załqcznik nr l do niniejszego Raportu końcowego.

Raport składa się z trzech części. Pierwsza część ma charakter diagnostyczny i uwzględnia opinie

mieszkańców o dolinie oraz jej otoczeniu w kontekście problemów,. związanych zarówno

z jej obecnym funkcjonowaniem, jak i potencjalnymi zagrożeniami, które mogłyby wystąpić po

zagospodarowaniu przedmiotowego obszaru. Informacje od mieszkańców zostały zebrane podczas

spotkania dedykowanego, zorganizowanego w dniu 16 stycznia2014 r. oraz w trakcie otwartego

spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 5 lutego 2014. Działaniem pomocniczym na etapie

diagnostycznym było badanie ankietowe, prowadzone w formie interaktywnej oraz tradycyjnej.

Wyniki badania ankietowego stanowią załqcznik nr 2 do niniejszego Raportu końcowego.

W drugiej części raportu zostały przedstawione wyniki pracy uczestników spotkania warsztatowego,

zrealizowanego w dniu 15 lutego 2014 r. Każda z trzech grup warsztatowych miała za zadanie
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wspólnie wypracować stanowisko w zakresie wyboru sposobu i zakresu zagospodarowania

wskazanego terenu. Do dyspozycji mieszkańcy mieli ortofotomapy, mapy zasadnicze i mapy z analizą

własnościową. Na początku omówiono wnioski zebrane podczas pierwszego spotkania otwartego, a

następnie grupy dyskutowały o problemach związanych z utworzeniem ciągu spacerowo -

wypoczynkowego i możliwych sposobach ich rozwiązania.

Trzecią część raportu stanowi podsumowanie, zawierające rekomendacje dla Urzędu Miasta Katowice

w sprawie ewentualnych możliwości zagospodarowania doliny Kłodnicy. W niniejszej części zebrane

zostały wszystkie wnioski dotyczące zasad zarządzania i zagospodarowania fragmentu doliny

Kłodnicy, wynikające z przygotowanych koncepcji oraz informacji zwrotnej przekazanej przez

uczestników spotkania podsumowującego, które odbyło się 13 marca 2014 r. W pierwszej części

spotkania architekci urbaniści oraz studenci zaangażowanymi w prowadzenie spotkań

konsultacyjnych zaprezentowali trzy warianty koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu,

które zostały wypracowane podczas warsztatów z mieszkańcami. Po zakończonych prezentacjach

została otwarta dyskusja, w której mieszkańcy wyrażali opinie na temat przedstawionych rozwiązań

dot. sposobu i zakresu zagospodarowania doliny. Na koniec mieszkańcy, którzy chcieli zgłosić

dodatkowe uwagi do zaprezentowanych koncepcji, mieli możliwość prowadzenia indywidualnych

rozmów z architektami i urbanistami, którzy dyżurowali w specjalnie przygotowanych punktach

konsultacyjnych.

W toku wszystkich w/w działań powstał wykaz wniosków zgłoszonych przez uczestników konsultacji,

które obejmują propozycje rozwiązań w zakresie uregulowania kwestii prawno - urbanistycznych,

środowiskowych, zarządczych oraz projektowych.

Szczegółowy wykaz wniosków z konsultacji społecznych Ciągu spacerowo - wypoczynkowego,

obejmujący zadania do wykonania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu końcowego.

II. Informacje pozostałe.

Konsultacje społeczne w sprawie Ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy

na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej prowadzone były w ramach projektu unijnego

pn. "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach, realizowanego przez

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides we współpracy z Urzędem Miasta Katowice

przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Odpowiedzialnym za prowadzenie konsultacji społecznych ze strony Partnera Projektu było Biuro

Prasowe Urzędu Miasta Katowice. Lider Projektu zatrudnił do prowadzenia spotkań konsultacyjnych

i warsztatowych moderatorów zewnętrznych, którzy byli również odpowiedzialni za przygotowanie

społecznych koncepcji zagospodarowania konsultowanego fragmentu doliny Kłodnicy oraz

opracowanie raportu zawierającego ostateczne rekomendacje.

Raport końcowy wraz ze wszystkimi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej

www.konsultacje.katowice.eu, w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13, pokój 109)

w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grzyśki 19a i Franciszkańskiej 25 oraz w Miejskim

Domu Kultury przy ul. Franciszkańskiej 33.

Załączniki:

1. Raport z konsultacji społecznych dot. ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy
na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej.

2. Raport z badania ankietowego - diagnoza społeczna dotycząca terenów zielonych w dzielnicy
Brynów i Ligota.

3. Wykaz wniosków z konsultacji społecznych ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki
Kłodnicy na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej.
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