
Plan spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w 

sprawie zagospodarowania terenu wokół budynków 

przy ul. Zakopiańskiej nr 99 – nr 103a w Krakowie, 

Dzielnica IX.  19 listopada 2015 roku. 

I Część pierwsza - wstępna: 

1. Przywitanie 

2. Przedstawienie się oraz prezentacja współuczestników spotkania: 

Pani Ewa Chromniak reprezentuje BIS 

Pan Marcin Wójcik reprezentuje ZIKiT - ekspert 

3. Cel spotkania: podanie tematu oraz opisanie celu spotkania, programu i 

czasu (17 – 19 00). 

Spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania terenu wokół 

budynków przy ul. Zakopiańskiej nr 99 – nr 103a 

Cele/przebieg: 

1.  Przedstawienie podjętych w ciągu roku działań, ich konsekwencji i ram 

czasowych.  

2. Przedstawienie potencjalnych możliwości podjęcia działań przez 

mieszkańców w obecnej sytuacji- uwarunkowania prawne, ograniczenia.   

3. Określenie priorytetowych potrzeby / problemów obecnych na osiedlu (w 

granicach możliwości działania). Identyfikacja rozwiązań. (moderowana 

dyskusja mieszkańców, z udziałem eksperta).  

II Część druga:  

1. Przedstawienie rekomendacji, które są wynikiem dwóch spotkań w 

październiku 2014 roku w sprawie zagospodarowania przestrzeni w 

interesującym nas obszarze. Ustalenie co udało się nam zrobić w ciągu 

roku ?  Renata  

2.  Krótkie przedstawienie możliwości podjęcia działań w obecnej sytuacji,  

w tym  działań z aktywnym udziałem mieszkańców: 

a. Przypomnienie wizualizacji  zagospodarowania przestrzeni  

b. Współpraca z dzielnicą  

c. Inicjatywa lokalna 

d. FIO Małopolska Lokalnie (mikro-granty, przykład Ogrody 

Borkowskie)  



W konkluzji przypomnienie celu spotkania. – Ewa i Renata (w 

imieniu Rady Dzielnicy) 

 

3. Dyskusja moderowana - przedstawienie zasad  spotkania (zapisanie), 

określenie czasu – Ewa  

a. Identyfikowanie potrzeb /problemów + generowanie  pomysłów i 

mieszkańców na działania /rozwiązania ( w trybie burzy mózgów) 

b. Dyskusja nad rozwiązaniami - ustalenie co jest możliwe do 

realizacji – głos eksperta. 

c. poszukiwanie możliwości, metod realizacji – głos eksperta 

d. stanowisko mieszkańców – głos mieszkańców 

8. Podsumowanie dotyczące realnych możliwości wdrożenia przyjętych 

rozwiązań ( zapisanie). Renata  

9. Rozważenie możliwości kolejnego spotkania konsultacyjno-

organizacyjnego. Renata i Ewa  

 

Sprzęt: rzutnik, tablica do zapisywania (najlepiej flipchart z papierem,  jeśli 

jest), wydruk mapek dla mieszkańców. 

Siedzimy wkoło stołu.    

 

 


