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I. Wstęp 

 

Zgodnie z zapisami §12 punkt 2 Regulaminu Konsultacji Społecznych (załącznik do uchwały 

nr 508/13 RMT z dnia 21 lutego 2013 r.) Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych 

przedstawia Radzie Miasta Torunia sprawozdanie z konsultacji społecznych realizowanych 

w poprzednim roku kalendarzowym.  

 

Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych (RSdsKS) została powołana jako organ doradczy 

Prezydenta Miasta Torunia i Rady Miasta Torunia zajmujący się tematyką konsultacji 

społecznych. W skład RSdsKS w 2014 r. wchodzili: 

 

radni Rady Miasta Torunia wskazani w drodze uchwały   

1) Andrzej Jasiński 

2) Jacek Kowalski 

3) Arkadiusz Myrcha 

przedstawiciele organizacji pozarządowych Torunia zgłoszeni w wyniku otwartego naboru  

4) Katarzyna Ichnowska, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia 

Inicjatyw Pozarządowych TŁOK 

5) Paweł Kołacz, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju 

6) Janusz Wiśniewski, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych 

mieszkańcy Torunia zgłoszeni w wyniku otwartego naboru  

7) Beata Dubilewicz 

8) Tymoteusz Tymiński 

9) Ewelina Wojciechowska 

pracownicy Urzędu Miasta Torunia wskazani przez Prezydenta 

10) Maja Nakonowska, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia 

11) Paweł Piotrowicz, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 

- przewodniczący Rady 

12) Małgorzata Ptaszek, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta 

Torunia - sekretarz Rady 

 

Wyżej wymienieni radni byli członkami RSdsKS do momentu zakończenia VI kadencji Rady 

Miasta Torunia. W drodze Uchwały Rady Miasta Torunia nr 17/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

zostali wskazani nowi radni:  

1) Witold Waczyński 

2) Magdalena Olszta-Bloch 

3) Dagmara Tuszyńska 
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Ponadto z pracy w RSdsKS zrezygnowała p. Katarzyna Ichnowska. Na wakat reprezentanta 

organizacji pozarządowych został przeprowadzony nabór uzupełniający. Zgłoszono 

3 kandydatów, z których Prezydent Miasta Torunia na podstawie przedstawionych 

rekomendacji i opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego, wskazał nowego członka RSdsKS 

– p. Łukasza Broniszewskiego. 

 

Zadaniem Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych jest m.in. doradzanie Prezydentowi 

Torunia w sprawach związany z konsultacjami społecznymi, opiniowanie wniosków 

o przeprowadzenie konsultacji społecznych składanych w dorocznym naborze ogłaszanym 

przez prezydenta miasta, a także przedstawianie Radzie Miasta Torunia rocznego 

sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z wnioskami. Ponadto RSdsKS 

opracowała podręcznik zawierający katalog dobrych praktyk – powszechnie akceptowanych 

i skutecznych metod oraz form prowadzenia konsultacji. Podręcznik dostępny jest w 

miejskim serwisie internetowym poświęconym konsultacjom społecznym 

(www.konsultacje.torun.pl). 

 

 

II. Charakterystyka konsultacji prowadzonych przez Urząd Miasta Torunia w 2014 r. 

 

Plan konsultacji na 2014 r. został zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Torunia nr 693/14 

z dnia 16 stycznia 2014 r. Pierwotnie przewidywał zrealizowanie jedenastu tematów 

konsultacyjnych, a następnie został poszerzony o nowych osiem tematów, jedno działanie 

o charakterze konsultacyjnym (publiczne wyłożenie planu) oraz dwie edycje budżetu 

partycypacyjnego (ciąg dalszy edycji na 2014 r. oraz pełna edycja na 2015 r.). 

 

Jednocześnie przedłużony został termin przeprowadzenia konsultacji w czterech tematach: 

 Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – kontynuacja konsultacji 

nastąpi w 2015 r., w momencie ukazania się przepisów prawnych na poziomie 

krajowym i wojewódzkim, które będą określały ramy nowego Programu dla gminy.  

 Poprawa jakości środowiska poprzez likwidację źródeł emisji na terenie Gminy Miasta 

Toruń – działania konsultacyjne rozpoczęto w 2014 r., ale właściwe konsultacje 

zostały przesunięte ze względu na zaplanowaną inwentaryzację zainstalowanych 

rodzajów systemów grzewczych w mieszkaniach na terenie Bydgoskiego 

Przedmieścia, Chełmińskiego Przedmieścia, Mokrego Przedmieścia, Jakubskiego 

Przedmieścia i Starego Miasta. 

 „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” - 

Konsultacje dotyczące problematyki transportowej przeprowadzane przez 
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wyłonionego zewnętrznego wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za 

opracowanie w ramach projektu pierwszej części studium z zakresu transportu. 

Działanie zostało przeniesione z 2014 r. na 2015 r. ze względu na konieczność 

dostosowania działań konsultacyjnych do harmonogramu całego projektu. 

Za realizację projektu ze strony Urzędu Miasta odpowiada Wydział Gospodarki 

Komunalnej. 

 „Spotkajmy się na Przedmieściu”. Konsultacje społeczne dot. rozwoju architektury 

mieszkalnej i usługowo-handlowej dla historycznych toruńskich przedmieść - działanie 

zostało rozpoczęte w 2014 r., ale ze względu na wnioski uczestników proces został 

wydłużony, z zamiarem dalszego prowadzenia w sezonie wiosenno-letnim 2015.  

 

Każdemu procesowi konsultacyjnemu towarzyszyła akcja informacyjno-promocyjna. Dla 

części konsultacji projektowane są oddzielne materiały, takie jak plakaty, ulotki, 

citylighty czy billboardy. Przy konsultacjach o charakterze lokalnym wykorzystywany jest 

wzór plakatu, na którym możliwe jest wpisanie tematu konsultacji, terminu i miejsca 

spotkania (tzw. „ślepy” plakat). Pozwala to na przeprowadzenie akcji informacyjnej 

wśród mieszkańców w krótkim czasie bez konieczności ponoszenie dodatkowych 

kosztów projektowania materiałów promocyjnych. 
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Dodatkowo w 2014 r. w pojazdach komunikacji miejskiej i na przystankach pojawiły się 

plakaty promujące efekty konsultacji i budżetu partycypacyjnego. Celem tej akcji było 

pokazanie mieszkańcom biorącym udział w konsultacjach, że ich opinie i pomysły brane 

są pod uwagę przy realizacji. Jednocześnie akcja miała zachęcić kolejne grupy 

mieszkańców do zaangażowania w konsultacje. 

 

 
 

 

W 2014 r. realizowane były dwa projekty partnerskie, których celem było podniesienie 

jakości realizowanych w Toruniu procesów konsultacyjnych, zwiększenie wiedzy 

mieszkańców na ten temat i zachęcenie ich do udziału w konsultacjach: 

 „Akcja Konsultacja!” to projekt, który trwał od 1 września 2012 r. do 30 września 

2014 r.  Jego głównym celem było poszerzenie świadomości mieszkańców 

Torunia na temat konsultacji społecznych, zwiększenie motywacji uczestnictwa 

w nich oraz promocja samej idei konsultacji. Inicjatywa realizowana była przez 
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Fundację Stabilo w partnerstwie z Urzędem Miasta Torunia, w ramach 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  

 „Toruń dla mieszkańców” to projekt realizowany przez Fundację Inicjowania 

Rozwoju Społecznego z Poznania w okresie od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 

2014 r. Głównym celem projektu był wzrost wiedzy i umiejętności urzędników 

oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Torunia w zakresie 

technik/narzędzi konsultacji społecznych, a tym samym podniesienie jakości 

i efektywności konsultacji społecznych prowadzonych w mieście. 

 

 

Podstawowe dane statystyczne 

W 2014 roku Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 

przeprowadził łącznie: 

 17 własnych procesów konsultacyjnych; 

 3 działania o charakterze konsultacyjnym, w tym: 

 1 publiczne wyłożenie projektu zmian w komunikacji miejskiej; 

 2 edycje budżetu partycypacyjnego (głosowanie na projekty w edycji na 2014 

r.  oraz pełna edycja na 2015 r.). 

 

Tematyka przeprowadzonych konsultacji obejmowała: 

 zagospodarowanie przestrzeni (7 tematów), 

 polityka społeczna i edukacja (3 tematy), 

 ruch pieszy, rowerowy i drogowy (2 tematy), 

 ochrona obszarów historycznych w mieście (2 tematy), 

 ochrona środowiska (1 temat), 

 dokumenty strategiczne dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(1 temat), 

 współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi (1 temat). 
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Poniższy wykres przedstawia tematykę poszczególnych działań konsultacyjnych: 

 

 

zagospodarowanie przestrzeni 

polityka społeczna i edukacja 

ruch pieszy, rowerowy i drogowy 

współpraca gminy  

z organizacjami pozarządowymi 

dokumenty strategiczne dla BTOF 

ochrona środowiska 

ochrona obszarów 

historycznych w mieście 

pozarządowymi 
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Spośród przeprowadzonych konsultacji: 4 dotyczyły programów i dokumentów 

strategicznych, a 13 kwestii praktycznych, takich jak urządzenie przestrzeni, ruch drogowy 

itp.): 

 

 

 
 

Łącznie w 2014 r. w konsultacjach społecznych wzięło udział ok. 2700 osób (nie licząc 

budżetu partycypacyjnego), z czego ok. 100 - w konsultacjach dokumentów programowych, 

strategicznych i projektów aktów prawnych, a ok. 2600 - w konsultacjach dotyczących 

szczegółowych rozwiązań praktycznych (np. zagospodarowania przestrzennego, ruchu 

drogowego): 

 

 

Konsultacje innych tematów 

- kwestii praktycznych 

13 

Konsultacje dokumentów 

programowych i projektów 

aktów prawnych 

4 

Konsultacje innych tematów - 

kwestii praktycznych 

ok. 2600 uczestników 

Konsultacje dokumentów programowych 

i projektów aktów prawnych 

ok. 100 uczestników 
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Podsumowanie procesów konsultacyjnych 
 

Lp. Temat 
Inicjator 

konsultacji 
Zastosowane techniki 

Liczba 
uczestników 

Współpraca 

1. CHEŁMIŃSKIE - MIEJSCE DLA LUDZI MŁODYCH. 

Diagnoza potrzeb młodych mieszkańców 
osiedla w zakresie rodzajów i form 
podejmowanej aktywności społecznej.  

Prezydent 
Miasta Torunia - 
na wniosek rady 

okręgu 

ankieta audytoryjna, spacer 
badawczy, obserwacja 
terenowa, kawiarenka 
obywatelska, spotkania, 
konsultacje internetowe 

772 osób 
(w tym 746 

osób wypełniło 
ankietę) 

Fundacja Stabilo w ramach 
projektu „Akcja Konsultacja!”  

 

2. SĄSIEDZKIE MIEJSCE - ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU PRZY UL. GAGARINA. 

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu 
pomiędzy blokami Gagarina 154-168, 170-
200 i 202-208 oraz zakończeniami ulic: 
Kasprowicza, Wyspiańskiego, 
Wyczółkowskiego, Jaroczyńskiego 
i Żeromskiego. 

Prezydent 
Miasta Torunia - 
na wniosek rady 

okręgu 

sonda terenowa, ankieta, 
spotkanie z elementami 
warsztatów, konsultacje 
internetowe 

108 osób Wydział Inwestycji i 
Remontów Urzędu Miasta 
Torunia, Miejska Pracownia 
Urbanistyczna w Toruniu, 
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 

3. PIEKARSKIE GÓRY - ZAPLANUJMY WSPÓLNIE 

TO MIEJSCE. 
Konsultacje na temat zagospodarowania 

terenu zieleni o nazwie „Piekarskie Góry” 

przy ul. Słowackiego. Konsultacje były 

elementem projektu polegającego na 

rewitalizacji tego miejsca, który został 

wybrany przez mieszkańców w głosowaniu w 

ramach budżetu partycypacyjnego. 

 

Prezydent 
Miasta Torunia - 
na wniosek rady 

okręgu 

spacer badawczy, 
spotkanie z elementami 
warsztatów, konsultacje 
internetowe 

27 osób Wydział Środowiska i Zieleni  

oraz Wydział Inwestycji i 

Remontów Urzędu Miasta 

Torunia, 

Miejska Pracownia 
Urbanistyczna w Toruniu 
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4. ZIELONY TORUŃ. 

Konsultacje społeczne dotyczące 
zagospodarowania terenów zieleni 
położonych na obszarze kilku osiedli 
Torunia. Do zakresu tematycznego 
konsultacji włączono propozycje 
osiedlowych terenów zieleni złożone przez 
rady okręgów.  

 

Prezydent 
Miasta Torunia, 

spacer badawczy, 
spotkanie, konsultacje 
internetowe 

129 osób Wydział Środowiska i Zieleni 

Urzędu Miasta Torunia, 

Miejska Pracownia 

Urbanistyczna w Toruniu, 

Fundacja Stabilo w ramach 

projektu „Akcja Konsultacja!”, 

Fundacja Inicjowania Rozwoju 

Społecznego w ramach 

projektu „Toruń dla 

mieszkańców” 

5. 
 

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE 

BYDGOSKO-TORUŃSKIEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO. 
 

Konsultacje projektów dokumentów 
kluczowych dla ZiT. 
 

Prezydent 
Miasta Torunia 

dyżur konsultacyjny, 
warsztaty, ankieta 
internetowa, formularz 
zgłaszania uwag 

35 osób/ 
podmiotów  
(77 uwag) 

 

Wydział Rozwoju i 
Programowania Europejskiego 
Urzędu Miasta Torunia 

6. TORUŃ BEZ AZBESTU! 
 

Konsultacje społeczne projektu „Programu 
usuwania azbestu dla Miasta Torunia”. 

 

Prezydent 
Miasta Torunia 

dyżur konsultacyjny, 
konsultacje internetowe 

1 organizacja 
pozarządowa 

Wydział Środowiska i Zieleni 
Urzędu Miasta Torunia 
 

7. NOWE MIEJSCE DLA POMNIKA ARTYLERII 

POLSKIEJ. 
Konsultacje dyslokacji pomnika do jednej z 

kilku zaproponowanych lokalizacji. 

 

 

Prezydent 
Miasta Torunia 

konsultacje środowiskie z 
przedstawicielami 
środowiska wojskowego, 
spacer badawczy, 
konsultacje internetowe 

20 osób/ 
podmiotów 

Wydział Inwestycji i 
Remontów Urzędu Miasta 
Torunia, Miejska Pracownia 
Urbanistyczna w Toruniu 
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8. BEZPIECZNY TORUŃ.  
Konsultacje społeczne poświęcone 
bezpieczeństwu mieszkańców Rubinkowa 
oraz osiedla Bielawy-Grębocin. 

 

Prezydent 
Miasta Torunia - 
na wniosek rad 

okręgów 

badanie z modułem 
ilościowym i jakościowym, 
spotkania grupy roboczej 

ok. 430 osób Urząd Miasta Torunia: Wydział 

Edukacji, Wydział Zdrowia i 

Polityki Społecznej, Wydział 

Ochrony Ludności,  

Straż Miejska, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Toruniu, 

Fundacja Inicjowania Rozwoju 

Społecznego (w ramach 

projektu „Toruń dla 

mieszkańców”)  

 

9. BUDOWA TRASY WSCHODNIEJ OD 

PL. DASZYŃSKIEGO PRZEZ UL. WSCHODNIĄ DO 

UL. GRUDZIĄDZKIEJ 
 

Konsultacje kilkuetapowe: 
- zebranie potrzeb i opinii mieszkańców 
przed rozpoczęciem procesu 
projektowania, 
- konsultacje ekspercie, 
- ponowne konsultacje projektu przebiegi 
Trasy z mieszkańcami. 

Prezydent 
Miasta Torunia 

dyżury konsultacyjne dla 

przedsiębiorców, 3 

spotkania konsultacyjne, 

konsultacje internetowe 

ok. 250 osób Miejski Zarząd Dróg w 
Toruniu, Biuro Projektów 
Budownictwa Komunalnego w 
Gdańsku, Politechnika 
Gdańska, Wydział Gospodarki 
Komunalnej  
 

10. DOM HARCERZA.  
 

Diagnoza potrzeb i kierunków rozwoju 
OPP „Dom Harcerza” 

Rada Miasta 
Torunia 

badanie opinii 

użytkowników Domu 

Harcerza, badanie 

ankietowe 

reprezentatywnej próby 

rodziców dzieci w wieku 

ok. 700 osób Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta Torunia, Fundacja 
Stabilo w ramach projektu 
„Akcja Konsultacja!”, Fundacja 
Inicjowania Rozwoju 
Społecznego w ramach 
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szkolnym i przedszkolnym, 

spotkanie otwarte, dyżur 

ankietowy, konsultacje 

internetowe 

projektu „Toruń dla 
mieszkańców!”  
 

11. ZASADY UMIESZCZANIA SZYLDÓW I REKLAM NA 

STARÓWCE I BYDGOSKIM PRZEDMIEŚCIU. 
Zebranie opinii do projektu zasad 

opracowanego przez Miejskiego 

Konserwatora Zabytków. 

 

Prezydent 
Miasta Torunia - 
na wniosek rady 

okręgu 

spacer fotograficzny, 

spotkanie otwarte, 

konsultacje internetowe 

49 osób 
(17 uwag oraz 

500 zdjęć) 

Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków,  
Miejska Pracownia 
Urbanistyczna w Toruniu, 
Wydział Architektury i 
Budownictwa Urzędu Miasta 
Torunia, Biuro Toruńskiego 
Centrum Miasta, Miejski 
Zarząd Dróg w Toruniu, 
Fundacja Stabilo w ramach 
projektu „Akcja Konsultacja!”  
 

12. PIESZO PRZEZ TORUŃSKĄ STARÓWKĘ.  
 

Jakość pieszych ciągów komunikacyjnych 
na terenie Zespołu Staromiejskiego 

Prezydent 
Miasta Torunia - 
na wniosek rady 

okręgu 

spacer badawczy, 
spotkanie otwarte, 
konsultacje internetowe, 
interaktywna mapa 

16 osób (24 
uwagi) 

Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, Biuro 
Toruńskiego Centrum Miasta, 
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 
 

13. POROZMAWIAJMY O WSPÓŁPRACY 2015.  
 

Program współpracy GMT z organizacjami 
pozarządowymi w 2015 r. 

Prezydent 
Miasta Torunia 
(wymóg ustawy 

z dn. 24 
kwietnia 2003 r. 

o działalności 
pożytku 

publicznego i 
wolontariacie) 

spotkanie dla organizacji 
pozarządowych, 
konsultacje internetowe, 
dyskusja na posiedzeniu 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego 

5 osób  
(10 uwag) 

- 
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14. DRUGIE ŻYCIE PARKU ZA MACIEJEM. 

Konsultacje społeczne zagospodarowania 
terenu zieleni na osiedlu Na Skarpie. 
 

Prezydent 
Miasta Torunia 

spotkanie otwarte, 
konsultacje internetowe 

23 osoby Wydział Inwestycji i 
Remontów Urzędu Miasta 
Torunia 
 

15. ZAPLANUJ Z NAMI SWOJE MIEJSCE NA 

OSIEDLU.  
Konsultacje społeczne zagospodarowania 
terenu osiedlowego pomiędzy ulicami: 
Fałata, Reja i Łukasiewicza. 
 

Prezydent 
Miasta Torunia 

spacer badawczy, 
warsztaty z mapą, ankieta, 
praca grupy 
reprezentatywnej, 
spotkanie otwarte, 
konsultacje internetowe 

ok. 60 osób Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta 
Torunia 
 

16. SPOTKAJMY SIĘ NA PRZEDMIEŚCIU. 

Konsultacje społeczne dot. rozwoju 
architektury mieszkalnej i usługowo-
handlowej dla historycznych toruńskich 
przedmieść. Proces będzie kontynuowany 
w 2015 r. 

 

Prezydent 
Miasta Torunia - 
na wniosek rady 

okręgu 

spacer badawczy, akcja 
fotograficzna, spotkanie, 
konsultacje internetowe 

26 osób Urząd Miasta Torunia: Wydział 
Architektury i Budownictwa, 
Wydział Rozwoju i 
Programowania 
Europejskiego,  
Miejska Pracownia 
Urbanistyczna w Toruniu, 
Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, 
Fundacja Inicjowania Rozwoju 
Społecznego (w ramach 
projektu „Toruń dla 
mieszkańców”) 
 

17. MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA 

PSYCHICZNEGO. 

Prezydent 
Miasta Torunia 

konsultacje internetowe, 
konsultacje eksperckie 

- Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta 
Torunia, Fundacja Inicjowania 
Rozwoju Społecznego (w 
ramach projektu „Toruń dla 
mieszkańców”) 
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18. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA POPRZEZ 

LIKWIDACJĘ ŹRÓDEŁ EMISJI NA TERENIE GMINY 

MIASTA TORUŃ. 

Działania konsultacyjne rozpoczęto w 
2014 r., ale właściwe konsultacje zostały 
przesunięte ze względu na zaplanowaną 
inwentaryzację zainstalowanych rodzajów 
systemów grzewczych w mieszkaniach na 
terenie Bydgoskiego Przedmieścia, 
Chełmińskiego Przedmieścia, Mokrego 
Przedmieścia, Jakubskiego Przedmieścia i 
Starego Miasta. 

Prezydent 
Miasta Torunia 

- - Wydział Środowiska i Zieleni 
Urzędu Miasta Torunia 

19. „BYDGOSKO-TORUŃSKIE PARTNERSTWO NA 

RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU”. 
 

Konsultacje dotyczące problematyki 
transportowej przeprowadzane przez 
zewnętrznego wykonawcę, który opracuje 
projektu pierwszą część studium z zakresu 
transportu. Działanie zostało przeniesione 
z 2014 r. na 2015 r. ze względu na 
konieczność dostosowania działań 
konsultacyjnych do harmonogramu całego 
projektu. Za realizację projektu ze strony 
Urzędu Miasta odpowiada Wydział 
Gospodarki Komunalnej. 
 

 

Konsultacje w 
ramach projektu 

„Bydgosko-
Toruńskie 

Partnerstwo na 
rzecz 

zrównoważoneg
o transportu”. 

Wymóg 
instytucji 

zarządzającej 
(projektu). 

- - Wydział Gospodarki Urzędu 
Miasta Torunia 
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20. PROPOZYCJE ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

- PUBLICZNE WYŁOŻENIE PROJEKTU.  

Prezydent 
Miasta Torunia 

- - działanie o charakterze 
konsultacyjnym prowadzone 
przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta 
Torunia we współpracy z 
Wydziałem Komunikacji 
Społecznej i Informacji (akcja 
informacyjno-promocyjna) 

21. BUDŻET PARTYCYPACYJNY TORUNIA  
NA 2014 R. – GŁOSOWANIE. 

Rada Miasta 
Torunia, 

Prezydent 
Miasta Torunia 

konsultacje internetowe,  
mobilne punkty do 
głosowania 

ok. 22 000 osób wszystkie jednostki miejskie, 
Fundacja Stabilo w ramach 
projektu „Akcja Konsultacja!” 

22. BUDŻET PARTYCYPACYJNY TORUNIA  
NA 2015 R. 

Rada Miasta 
Torunia, 

Prezydent 
Miasta Torunia 

konsultacje internetowe, 
spotkania, mobilne punkty 
do głosowania 

ok. 27 300 osób wszystkie jednostki miejskie,  
Fundacja Stabilo w ramach 
projektu „Akcja Konsultacja!”, 
Fundacja Inicjowania Rozwoju 
Społecznego (w ramach 
projektu „Toruń dla 
mieszkańców”) 
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Skrócone charakterystyki poszczególnych procesów konsultacyjnych 
 

1. CHEŁMIŃSKIE DLA MŁODYCH 
 

     
 

 
 

Termin 17 marca 2014 r. – 11 kwietnia 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
772 osób (w tym 746 osób wypleniło ankietę) 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  

Fundacja Stabilo w ramach projektu „Akcja Konsultacja!” 

 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Głównym celem konsultacji była diagnoza miejsc i sposobów spędzania 

wolnego czasu przez młodzież na osiedlu Chełmińskim oraz opinii 

i potrzeb młodych ludzi w tym zakresie.  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na wniosek Rady 

Okręgu nr 11 Chełmińskie. 
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Przebieg 

konsultacji 

Działania przeprowadzone w ramach konsultacji były skierowane do 

mieszkańców Chełmińskiego w wieku 13-18 lat. 

 

 od 17 marca do 1 kwietnia 2014 r. – przeprowadzono ankietę 

audytoryjną w wybranych klasach  o różnych profilach kształcenia 

w gimnazjum, liceum, technikum i szkole zawodowej. Łącznie 

zebrano 746 ankiet, jednakże do szczegółowej analizy przekazano 

213 ankiet, wypełnionych przez uczniów, którzy wskazali swoje 

miejsce zamieszkania na terenie osiedla Chełmińskiego. Badanie 

przeprowadził Zespół Realizacji Badań PRYZMAT działający przy 

Instytucie Socjologii UMK. 

 22 i 26 marca 2014r. – spacery badawcze i  obserwacja terenowa 

przeprowadzona przez badaczy z ZRB „Pryzmat”. Dla zachęcenia 

młodzieży do uczestniczenia w spacerach przewidziano upominki 

dla pierwszych 5 osób, które pojawiły się na miejscu zbiórki. 

 7 kwietnia o godz. 17.00 w Hotelu Akademickim (przy ul. Szosa 

Chełmińska 83a) odbyła się kawiarenka obywatelska, podczas której 

dyskutowano o potrzebach młodych ludzi z Chełmińskiego. 

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób, w tym przedstawiciele: Policji, 

lokalnych szkół, Rady Okręgu Chełmińskie, organizacji 

pozarządowych, Zespołu Realizacji Badań „Pryzmat” oraz Urzędu 

Miasta Torunia.  

 8 kwietnia o godz. 17.00 w Hotelu Akademickim (przy ul. Szosa 

Chełmińska 83a) zorganizowano spotkanie podsumowujące 

konsultacje dla wszystkich chętnych. Wzięło w nim udział 12 osób.  

 Osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji  mogły do 

11 kwietnia zgłaszać swoje uwagi mailowo lub wypełnić ankietę. 

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 miejskie serwisy internetowe, 

 usługa Toruń SMS, 

 publikacje w lokalnych mediach, 

 ulotki rozdawane w szkołach i podczas spacerów badawczych. 

 

 

Podsumowanie 

 

 

W oparciu o przeprowadzone badanie i rozmowy w trakcie spotkań 

stwierdzono, że młodzież rzadko pojawia się w przestrzeni 

Chełmińskiego Przedmieścia, głównie na przystankach, w okolicach 

szkół i obiektów sportowych. Młodzież preferuje spędzanie czasu na 

starówce lub w pobliskiej galerii handlowej. Zauważono, że osoby 

młode nie znają zwykle oferty obiektów sportowych, które znajdują się 

na osiedlu. W tym kontekście warto położyć nacisk na promocję tego, 

co na osiedlu już jest bądź ożywiać istniejącą infrastrukturę. Uczestnicy 
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kawiarenki podkreślili, że samo utworzenie atrakcyjnych miejsc nie 

wpłynie bezpośrednio na aktywność młodzieży. Najistotniejszym 

faktem jest obecność „mentora” – animatora, który pokierowałby 

i zachęciłby młodzież do działania.  

Pełny raport z badania stanowi załącznik do raportu z konsultacji.  

Wyniki konsultacji mogą posłużyć Radzie Okręgu Chełmińskie oraz 

innym zainteresowanym do tworzenia projektów do budżetu 

partycypacyjnego, dopasowanych do potrzeb mieszkańców. 

Jednocześnie, wiedza uzyskana w procesie konsultacji może posłużyć 

do planowania działań i infrastruktury, z których będzie korzystać 

młodzież na osiedlu Chełmińskim. 
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2. SĄSIEDZKIE MIEJSCE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. GAGARINA 
 

 
 

 

 
Termin 11-28 marca 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
108 osób 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  

Wydział Inwestycji i Remontów  

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu 

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu  

 

 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

 

Przedmiotem konsultacji jest rewitalizacja i zagospodarowanie terenu 

pomiędzy blokami Gagarina 154-168, 170-200 i 202-208 oraz 

zakończeniami ulic: Kasprowicza, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego, 

Jaroczyńskiego i Żeromskiego (zaznaczony na mapce poglądowej). 

Celem konsultacji było poznanie opinii użytkowników przestrzeni 

w zakresie jej obecnych dysfunkcji oraz potrzeb reorganizacji miejsca. 

Działania te zaowocowały stworzeniem projektu przez mieszkańców 

przedmiotowego obszaru, który został zgłoszony do realizacji w ramach 

budżetu partycypacyjnego na rok 2015. 
 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na wniosek Rady 

Okręgu nr 13 Bydgoskie. 
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Przebieg 

konsultacji 

 

 W dniach 11-15 marca 2014 r. została przeprowadzona sonda 

terenowa wśród użytkowników konsultowanej przestrzeni oraz 

mieszkańców budynków mieszkalnych zlokalizowanych 

w bezpośrednim sąsiedztwie. Sondę na 83 osobach przeprowadzili 

przedstawiciele Rady Okręgu nr 13 Bydgoskie oraz wolontariusze. 
 20 marca 2014 r. odbyło się w V Liceum Ogólnokształcącym przy 

ul. Sienkiewicza 34 spotkanie, w którym uczestniczyło 17 osób. 

Mieszkańcy dowiedzieli się o uwarunkowaniach przestrzennych 

konsultowanego tematu oraz szczegółach zaplanowanego remontu 

ul. Gagarina. Zasadniczą część spotkania stanowiły warsztaty, 

podczas których mieszkańcy zaznaczyli jakie elementy chcieliby, aby 

powstałe na tym obszarze, a jakie nie.  

 Wszystkie informacje dotyczące konsultacji były również dostępne 

na stronie www.konsultacje.torun.pl. Do 28 marca 2014 r. osoby 

zainteresowane mogły zgłaszać swoje uwagi mailowo. Można było 

również wypełnić ankietę, z czego skorzystało 8 osób.  
 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 miejskie serwisy internetowe, 

 usługa Toruń SMS, 

 publikacje w lokalnych mediach, 

 drukowane informacje rozmieszczone na konsultowanym obszarze. 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Przeprowadzone konsultacje miały za zadanie ułatwić mieszkańcom 

podjęcie decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzeni pomiędzy 

blokami i domkami w okolicach ulicy Gagarina. Punkt wyjścia stanowiły 

potrzeby oraz problemy doskwierające mieszkańcom przedmiotowego 

terenu. Na ich podstawie przebiegało rozeznanie odnośnie tego co 

powinno i co nie powinno powstać w okolicy. W dużej części swoich 

wniosków uczestnicy konsultacji byli zgodni. Postulowano 

przywrócenie placu zabaw dla dzieci, poprawę stanu zieleni oraz 

zwiększenie liczby ławek.  

Mieszkańcy założyli grupę roboczą, która miała za zadanie 

kontynuować pracę nad projektem dostosowania przedmiotowej 

okolicy do potrzeb jej użytkowników. Efektem ostatecznym konsultacji 

i pracy grupy roboczej był złożony projekt w ramach budżetu 

partycypacyjnego na rok 2015. 

 
 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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3. PIEKARSKIE GÓRY - ZAPLANUJMY WSPÓLNIE TO MIEJSCE 
 

   
 
 
 

Termin 27 marca – 11 kwietnia 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
27 osób 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 

Wydział Środowiska i Zieleni  

Wydział Inwestycji i Remontów 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu 
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Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Góry Piekarskie to teren leśny, który jest ograniczony ulicami: 

Kraszewskiego, Słowackiego i Matejki. W  budżecie partycypacyjnym na 

2014 r. mieszkańcy osiedla Bydgoskiego wybrali projekt dotyczący 

zagospodarowania tego terenu. Zgłoszony projekt zakładał m.in. 

powstanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, wyznaczenie alejek, 

postawienie koszy na śmieci oraz uporządkowanie zieleni.  

 

Głównym celem konsultacji było poznanie opinii użytkowników 

przestrzeni dotyczących jej obecnych dysfunkcji oraz potrzeb 

reorganizacji miejsca. Ich uwagi i wnioski miały uzupełnić i ewentualnie 

przekształcić projekt wybrany w ramach budżetu partycypacyjnego na 

2014 r. w taki sposób, aby koncepcja zagospodarowania była 

akceptowana przez członków lokalnej społeczności zainteresowanej 

tym tematem.  

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na wniosek Rady 

Okręgu nr 13 Bydgoskie. 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 W ramach konsultacji odbyły się dwa spacery badawcze: 27 marca 

(czwartek) oraz 29 marca (sobota). Taka forma konsultacji pozwoliła 

lepiej poznać konsultowaną przestrzeń oraz związane z nią potrzeby 

lokalnej społeczności. W spacerach uczestniczyło 19 osób.  

 3 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 7 (ul. Bema 66) odbyło 

się również spotkanie dla mieszkańców pobliskich osiedli i innych 

osób zainteresowanych. W oparciu o wniosek do budżetu 

partycypacyjnego oraz zdiagnozowane potrzeby mieszkańców 

w trakcie spacerów badawczych, powstała mapa ich  postulatów. 

Przybyło 8 osób oraz przedstawiciele zaangażowanych wydziałów 

i jednostek Urzędu Miasta. 

 Do 11 kwietnia 2014 r. osoby zainteresowane tematem mogły 

mailowo przekazać do urzędu opinię na temat tego, jak wyobrażają 

sobie Góry Piekarskie po zmianach lub czego tam brakuje.   

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 miejskie serwisy internetowe, 

 usługa Toruń SMS, 

 publikacje w lokalnych mediach, 

 ulotki rozdawane podczas spacerów badawczych, dostarczone do 

skrzynek pocztowych mieszkańców ulic położonych w najbliższym 

sąsiedztwie oraz rozdawane na ulicy.  
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Podsumowanie 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowanie terenu znanego 

jako Góry Piekarskie stanowiły uzupełnienie dla wniosku wybranego 

przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego w 

2014 r. Zgodnie z intencją wnioskodawców celem podjętych działań 

było zasięgnięcie opinii mieszkańców okolicznych osiedli, którzy nie 

uczestniczyli w procesie formułowania wniosku.  

 

Z zebranych opinii w trackie konsultacji wynika, że uczestnicy 

konsultacji zgodni są co do pomysłu powstania placu zabaw dla dzieci, 

zwiększenia liczby ławek oraz poprawy jakości nawierzchni ciągów 

komunikacyjnych. Zwracano uwagę na potrzebę zapewnienia porządku 

i bezpieczeństwa na tym terenie, m.in. poprzez montaż oświetlenia 

i koszy na śmieci. Jednocześnie mieszkańcy w większości uważają, że 

teren powinien zachować jak najwięcej charakteru leśnego, który 

sprzyja wypoczynkowi i rekreacji.  Stosowne zmiany zostały 

wprowadzone do projektu, który zrealizowano w 2014 r. w ramach 

budżetu partycypacyjnego.  
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4. ZIELONY TORUŃ. KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

W TORUNIU 

 
 

Termin 5-31 maja 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
129 osób 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 

Wydział Środowiska i Zieleni 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu 

Fundacja Stabilo w ramach projektu „Akcja Konsultacja!” 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach projektu „Toruń 

dla mieszkańców” 
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Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Celem przeprowadzonych działań było poznanie opinii mieszkańców 

i ich pomysłów na zagospodarowanie zieleni w mieście. Uzyskane 

wyniki mają służyć wzmocnieniu funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej 

określonych terenów, a także zwiększeniu ich atrakcyjności dla 

mieszkańców.  
 

Konsultacjami społecznymi zostały objęte wybrane tereny zieleni 

w Toruniu: 

1) Kępa Bazarowa, 

2) Park Tysiąclecia, 

3) Park na Skarpie (przy ul. Mossakowskiego), 

4) Park Glazja (przy ul. Waryńskiego), 

5) Tereny zieleni na Chełmińskim Przedmieściu, 

6) Tereny zieleni na obszarze Zespołu Staromiejskiego:  

- Plac Podominikański, 

- Międzymurze (okolice ul. Podmurnej i ul. Ciasnej) oraz 

dzielnica zamkowa (Przedzamcze), 

- Skwer Motyli (pomiędzy Al. Jana Pawła II i ul. Fosa 

Staromiejska), 

7) Otulina Starego Miasta – planty: 

- Teren przy stawie Kaszownik, 

- Wały gen. Sikorskiego (okolice terenu fortecznego), 

- Skwer przy dworcu autobusowym (przy ul. 

Uniwersyteckiej) oraz teren fortu B66, 

- Rejon Muzeum Etnograficznego, 

- Teren zieleni na Jordankach, 

- Park przy Placu Rapackiego, 

- Skwer pomiędzy ul. Chopina, ul. Bydgoską i Al. 500-lecia. 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 W ramach konsultacji społecznych odbyło się 7 spacerów 

badawczych w trzy kolejne soboty maja (10, 17, 24 maja 2014 r.), 

w których wzięło udział około 100 osób. Każdy ze spacerów był 

zakończony piknikiem dla uczestników ramach podziękowania za 

zaangażowanie. 

 Zebrane w trakcie spacerów badawczych uwagi zostały 

podsumowane w trakcie dwóch spotkań. Jedno dotyczyło terenów 

zieleni na osiedlach (27 maja 2014 r.), a drugie - terenów zieleni 

w obrębie Zespołu Staromiejskiego i otuliny (28 maja 2014 r.). Była 

to okazja do konfrontacji pomysłów mieszkańców z koncepcjami 

zagospodarowania urbanistów. Uczestnicy spotkania mieli również 

okazję zgłosić nowe wnioski lub odnieść się do pomysłów innych 
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osób. Łącznie w spotkaniach podsumowujących uczestniczyło 

25 osób. 

 Przez cały okres trwania konsultacji, mieszkańcy mieli możliwość 

przekazania opinii i wniosków drogą elektroniczną poprzez 

wypełnienie ankiety umieszczonej na stronie 

www.konsultacje.torun.pl lub drogą mailową. Z tej możliwości 

skorzystała 1 osoba. Natomiast 3 osoby przekazały swoje 

spostrzeżenia w rozmowie telefonicznej z pracownikami Wydziału 

Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Wydziału Środowiska 

i Zieleni. 
 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 miejskie serwisy internetowe, 

 serwis społecznościowy Facebook - profil Urzędu Miasta oraz 

projektu „Akcja Konsultacja!”, 

 usługa Toruń SMS, 

 konferencja prasowa, 

 publikacje w lokalnych mediach, 

 ulotki (10000 sztuk) – rozdawane przed rozpoczęciem konsultacji w 

centrum miasta oraz w okolicach terenów objętych spacerami 

badawczymi, 

 plakaty – ekspozycja na słupach ogłoszeniowych w mieście 

(100 sztuk) oraz pojazdach MZK (200 sztuk), citylighty na 

przystankach autobusowych oraz bilboard. 
 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Na podstawie opinii zgłoszonych podczas spacerów i spotka  można 

wysnuć wniosek, że poza nielicznymi wyjątkami, oczekiwania 

mieszkańców nie są „wygórowane”. Torunianie oczekują przede 

wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa i uporządkowania terenów 

poprzez:  

 zadbanie o zieleń istniejącą i nowe nasadzenia, 

 utrzymanie porządku (częstsze zbieranie śmieci, koszenie trawy), 

 naprawę elementów małej architektury i zwiększenie jej ilości, 

zwłaszcza ławek, koszy na śmieci itd., 

 częstsze patrole policji i straży miejskiej w miejscach 

postrzeganych jako niebezpieczne. 

Zdaniem pracowników wydziałów merytorycznych, większość 

pomysłów mieszkańców jest możliwa do wdrożenia - jeśli nie w całości, 

to pewnym zakresie lub w nieco zmodyfikowanej formie. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że uczestnicy konsultacji – 

zwłaszcza na dużych terenach – zgłaszali różne pomysły dla 

poszczególnych części danego obszaru. Takie strefowanie dużych 

terenów zieleni pozwoliłoby na zaspokojenie potrzeb różnych grup. 

http://www.konsultacje.torun.pl/


      
 
 

 

- 30 - 

 

W ten sposób można by pozostawić tereny, na których dominuje zieleń 

nieuporządkowana, bardziej o charakterze leśnym, a jednocześnie 

wprowadzić także działania o większym stopniu zagospodarowania np. 

poprzez montaż ławek, budowę placu zabaw. 
 

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane jako pierwszy etap prac 

nad projektowaniem terenów zieleni w mieście, jak i również są 

związane ze staraniem się o środki zewnętrzne, w tym z Unii 

Europejskiej, na rewitalizację tych obszarów. Publiczna dyskusja na 

temat zieleni w mieście pozwoli na weryfikację czy pomysły 

projektantów odpowiadają potrzebom mieszkańców.  
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5. ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE BYDGOSKO-TORUŃSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO. 
KONSULTACJE PROJEKTÓW DOKUMENTÓW KLUCZOWYCH DLA ZIT 

 
 

 
Termin 30 maja – 25 czerwca 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
35 osób/podmiotów (77 uwag) 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 

Firma Deloitte Business Consulting S.A. 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Konsultacje społeczne związane z Bydgosko-Toruńskim Obszarem 

Funkcjonalnym przebiegały kilkuetapowo. Dotyczyły one projektów 

dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF). Głównym 

celem konsultacji było poznanie opinii wszystkich rodzajów podmiotów 

oraz mieszkańców Torunia na temat przedmiotowych dokumentów 

strategicznych oraz Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego. 

Ich uwagi i wnioski miały za zadanie uzupełnić i przekształcić propozycje 

przygotowane przez firmy Dorfin i Deloitte w celu ustalenia projektu 

akceptowalnego przez wszystkich zainteresowanych przedmiotowym 

zagadnieniem. 

 

Konsultacje społeczne dotyczące Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego zostały przeprowadzone w dwóch etapach: 

I. Zintegrowane inwestycje terytorialne Bydgosko-Toruńskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Miał on na celu poznanie opinii gminnych, samorządowych i rządowych 

jednostek organizacyjnych, przedstawicieli reprezentujących sektor 

naukowy i prywatny, organizacji pozarządowych i innych podmiotów na 

temat niżej wymienionych dokumentów: 

- Strategia Rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, 

- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

- Delimitacja dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy 

i Torunia, 

- Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

- Strategia Rozwoju Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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II. Współpraca w ramach Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Etap ten koncentrował się na  Studium Uwarunkowań Rozwoju 

Przestrzennego, które stanowi opracowanie o charakterze przede 

wszystkim diagnostycznym, a także eksperckim i pomocniczym. 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 Zorganizowane zostały dwa dyżury konsultacyjne, w trakcie których 

można było zapytać urzędnika o szczegóły konsultowanych 

dokumentów oraz wyrazić swoją opinię. Dyżury odbyły się 

11 i 23 czerwca 2014 r. Żadna uwagi nie zostały wówczas zgłoszone. 

 23 czerwca 2014 r. odbyły się warsztaty przeprowadzone przez 

firmę Dorfin w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu przy ul. Dekerta 

26. Miały one charakter otwartego spotkania, w których 

uczestniczyło 10 osób. 

 Wszystkie informacje dotyczące konsultacji, w tym pełen tekst 

dokumentów strategicznych, były dostępne na stronie 

www.konsultacje.torun.pl. Chętni do wzięcia udziału 

w konsultacjach mogli przekazywać swoje uwagi za pomocą poczty 

elektronicznej lub z wykorzystaniem formularza ankiety 

internetowej. Z tej możliwości skorzystało 77 osób. 
 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 miejskie serwisy internetowe, 

 usługa Toruń SMS, 

 publikacje w lokalnych mediach. 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Przeprowadzone konsultacje miały charakter poznawczy. Ich celem 

było poznanie opinii szerokiego grona instytucji i osób potencjalnie 

zainteresowanych tematyką Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, a także 

uzupełnienie zapisu dokumentów wynikające z analizy uwag 

zgłoszonych przez uczestników konsultacji. Uwagi merytoryczne 

zawarte w e-mailach będą uwzględnione w końcowej wersji 

dokumentów. 

 
 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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6. TORUŃ BEZ AZBESTU! KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA 

MIASTA TORUNIA” 
 
 

Termin 14 lipca – 4 sierpnia 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
1 organizacja pozarządowa 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 

Wydział Środowiska i Zieleni 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Podjęcie działań w celu uchwalenia „Programu usuwania azbestu 

z terenu Miasta Torunia” jest kolejnym krokiem zmierzającym do 

usunięcia wyrobów zawierających azbest, czyli substancji stwarzającej 

zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska.  

 

Podstawowym celem „Programu usuwania azbestu dla Miasta Torunia” 

jest całkowite usunięcie azbestu i wyrobów go zawierających do 

31 grudnia 2032 r., minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych 

spowodowanych obecnością azbestu na terenie miasta oraz likwidacja 

szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Ponadto powstanie 

takiego dokumentu jest niezbędne dla Gminy Miasta Toruń 

w przypadku ubiegania się o fundusze na wyżej podany cel ze źródeł 

zewnętrznych. 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 Dyżur konsultacyjny dla osób zainteresowanych tematem odbył się 

w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Torunia (ul. Wały gen. 

Sikorskiego 8) 28 lipca 2014 r. W trakcie dyżuru można było zgłaszać 

swoje uwagi do programu pracownikom Wydziału Środowiska 

i Zieleni. Na dyżurze nie wpłynęła żadna opinia. 

 Wszystkie informacje dotyczące konsultacji, w tym projekt 

"Programu usuwania azbestu dla Miasta Torunia" oraz streszczenie 

głównych założeń Programu, były dostępne przez cały okres 

konsultacji na stronie www.konsultacje.torun.pl. Chętni do zabrania 

głosu w tym temacie mogli przekaż swoje uwagi mailowo do 

4 sierpnia 2014 r. W celu ułatwienia odniesienia się do całości lub 

części dokumentu udostępniony został także formularz 

do zgłaszania uwag. Z tej możliwości skorzystała jedna organizacja 

pozarządowa.  

http://www.konsultacje.torun.pl/
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Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 miejskie serwisy internetowe,  

 serwis społecznościowy Facebook, 

 mailing do organizacji pozarządowych. 

 

 

Podsumowanie 

 

 

„Program usuwania azbestu dla Miasta Torunia” został przyjęty 

uchwałą Rady Miasta Torunia nr 846/2014 z dnia 4 września 2014 r.  

W programie omówiono bezpieczne sposoby postępowania z azbestem 

oraz wskazano możliwości dofinansowania prac związanych 

z usuwaniem azbestu. Uchwalenie ww. dokumentu umożliwiło staranie 

się o dotacje na ten cel ze źródeł zewnętrznych. Ma to zachęcić również 

podmioty indywidualne do jak najszybszej likwidacji wyrobów 

zawierających azbest, a tym samym do usunięcia tej substancji 

z przestrzeni miasta.  

 

Dodatkowo odpowiednie wydziały Urzędu Miasta Torunia podejmują 

działania, których celem jest zwiększenie świadomość o zagrożeniu, 

jakie stanowią wyroby azbestowe, oraz możliwościach likwidacji 

i utylizacji tych wyrobów. 
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7. NOWE MIEJSCE DLA POMNIKA ARTYLERII POLSKIEJ 
 
 

Termin 16 lipca – 8 sierpnia 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
20 osób/podmiotów 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 

Wydział Inwestycji i Remontów 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu 

 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczyły nowej lokalizacji Zespołu 

Pomnikowego Artylerii Polskiej w Toruniu. Potrzeba przeprowadzenia 

publicznej dyskusji na ten temat pojawiła się w związku z zamiarem 

budowy nowej siedziby dla Sądu Rejonowego w Toruniu na placu 

Zwycięstwa, gdzie obecnie mieści się pomnik. Zaszła więc konieczność 

przeniesienia w inne miejsce Zespołu Pomnikowego Artylerii Polskiej. 

 

Pomnik Artylerzysty to jeden z elementów podkreślających znaczenie 

wojsk artyleryjskich dla Torunia. Dlatego też samorząd, poszukując 

nowej lokalizacji dla tego monumentu przyjął założenie, że musi być to 

miejsce godne, w której pomnik zachowa swój prestiż, silną ekspozycję, 

dobrze wpisze się w otoczenie urbanistyczne zapewniające przestrzeń 

na organizację uroczystości o charakterze wojskowym. 

 

Kierując się powyższymi przesłankami, w toku narad roboczych oraz 

rozmów z przedstawicielami środowiska wojskowego wybrano trzy 

miejsca poddane pod publiczne konsultacje:  

1) „Przy Kaszowniku” (zbieg ul. Przy Kaszowniku 

i ul. Gregorkiewicza), 

2) „Plac ToMiTo” (Plac Towarzystwa Miłośników Torunia), 

3) „Bulwar Filadelfijski” (pomiędzy Bulwarem Filadelfijskim 

a ul. Św. Jakuba; w miejscu dawnych „armatek”). 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 W pierwszej kolejności zwrócono się do środowiska wojskowego 

o wydanie opinii w sprawie nowej lokalizacji Pomnika Artylerzysty. 

Swoje uwagi zgłosiło 10 organizacji/przedstawicieli środowisk 

wojskowych, a także związanych z pamięcią narodową. 

 Ponadto 5 sierpnia 2014 r. odbył się spacer badawczy, którego 
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celem było dokonanie wizji lokalnej trzech konsultowanych 

lokalizacji, połączone z dyskusją na temat wad i zalet 

proponowanych lokalizacji. Do udziału zostali zaproszeni 

reprezentanci organizacji wojskowych i pozarządowych związanych 

tą tematyką oraz mieszkańcy. W spacerze uczestniczyło 9 osób, w 

tym: 6 przedstawicieli środowiska wojskowego, 2 członków Rady 

Okręgu Staromiejskie i 1 osoba niezrzeszona. 

 Osoby zainteresowane mogły zgłaszać swoje uwagi pisemnie lub 

mailowo. Przez cały okres konsultacji na stronie 

www.konsultacje.torun.pl były dostępne materiały, w tym opis 

lokalizacji z przedstawionymi opiniami wydziałów/jednostek oraz 

mapy poglądowe. W ramach konsultacji społecznych została 

zgłoszona 1 opinia pisemna przez Stowarzyszenie Stawki. 

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl, 

 www.konsultacje.torun.pl), 

 serwis społecznościowy Facebook, 

 usługa Toruń SMS, 

 publikacje w lokalnej prasie, 

 mailing do organizacji pozarządowych. 

 

 

 

Podsumowanie 

 

 

W trakcie konsultacji społecznych jako najbardziej pożądaną nową 

lokalizację wskazano Plac ToMiTo. Rada Miasta Torunia zatwierdziła 

przeniesienie pomnika na dotychczasowy skwer zieleni na Placu 

Towarzystwa Miłośników Torunia. 

 

Warto dodać, że sam fakt przeprowadzenia konsultacji na temat 

dyslokacji pomnika spotkał się z pozytywnym odbiorem organizacji 

wojskowych. Zależy im nie tylko na podtrzymaniu tradycji artyleryjskiej 

w Toruniu, ale również propagowaniu wiedzy dotyczącej roli, jaką 

odegrała i odgrywa nadal artyleria w kraju i w naszym mieście. 

 

 

 

 
 

  
 
 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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8. BEZPIECZNY TORUŃ. KONSULTACJE SPOŁECZNE POŚWIĘCONE BEZPIECZEŃSTWU MIESZKAŃCÓW 

RUBINKOWA ORAZ OSIEDLA BIELAWY-GRĘBOCIN 
 

 
Termin 25 lipca – 15 sierpnia 2014 r.  

 

Liczba 

uczestników 
ok. 430 osób 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  

Wydział Edukacji  

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  

Wydział Ochrony Ludności  

Straż Miejska 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (w ramach projektu „Toruń 

dla mieszkańców”)  

 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Konsultacje zostały zainicjowane przez Prezydenta Miasta Torunia na 

wniosek mieszkańców, biorących udział w szkoleniu oraz doradztwie 

z zakresu konsultacji, zorganizowanych w ramach projektu „Toruń dla 

Mieszkańców”. Konsultacje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców Torunia przebiegały etapowo: 

 Etap I. Realizacja procedury badawczej – diagnoza stanu 

faktycznego oraz potrzeb związanych z bezpieczeństwem we 

wskazanych we wniosku rejonach miasta (Rubinkowo i Bielawy-

Grębocin) wraz z uzyskaniem wstępnych wskazań do programu 

działań, a także analiza istniejących dokumentów 

programowych. 

 Etap II. Przedstawienie wyników diagnozy w kontekście 

istniejących dokumentów o charakterze programowym 

związanych z bezpieczeństwem i podjęcie decyzji dotyczącej 

ew. przystąpienia do tworzenia programu „Bezpieczny Toruń”. 

 etap III. W przypadku pozytywnej decyzji w etapie II – 

przystąpienie do opracowania programu, z wykorzystaniem 

narzędzi  konsultacyjnych. 
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Przebieg 

konsultacji 

 

 Realizacja badania ankietowego była pierwszym z zaplanowanych 

etapów konsultacji nt. stworzenia dokumentu programowego 

mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 

Badanie miało na celu diagnozę stanu faktycznego oraz zebranie 

opinii i potrzeb mieszkańców związanych z bezpieczeństwem wraz 

z uzyskaniem wstępnych wskazań do programu działań. 

 W badaniu ankietowym wzięło udział 380 osób. Próba badawcza 

miała charakter reprezentatywny. W module jakościowym badania 

(wywiady grupowe, pogłębione, obserwacja uczestnicząca) wzięło 

udział 50 osób. 

 Drugi etap konsultacji obejmuje spotkanie w dniu 25.11.2014 r., 

podczas którego zostały przedstawione wyniki z badania 

ankietowego oraz podjęto decyzję o potrzebie dokonania analizy 

istniejących dokumentów programowych związanych 

z bezpieczeństwem pod kątem potrzeby ich aktualizacji lub 

stworzenia nowych instrumentów pozwalających na wypełnianie 

nowych zadań, których potrzeba została wskazana konsultacjach. 

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl, 

www.konsultacje.torun.pl),  

 mailing do organizacji pozarządowych. 

 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych była przede 

wszystkim diagnoza poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Torunia. 

Skoncentrowano się na dwóch osiedlach (Rubinkowo i Bielawy-

Grębocin), które w opinii publicznej postrzegane są jako te miejsca, 

w których zjawiska patologiczne są nasilone.  

 

Z przedstawionych wniosków z badania wynika, że mieszkańcy Torunia 

oceniają poczucie bezpieczeństwa na poziomie dobrym. Negatywne 

oceny odnoszone są do wybranych miejsc w mieście. Duże znaczenie 

ma obecność grup młodzieży w przestrzeni publicznej. Zwracano uwagę 

na potrzebę działań prewencyjnych nie tylko w formie pogadanek 

w szkołach, ale również form bardziej aktywizacyjnych.  

 

 

 
 

 

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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9. BUDOWA TRASY WSCHODNIEJ OD PL. DASZYŃSKIEGO DO UL. GRUDZIĄDZKIEJ 
 

 

 

Termin 18 czerwca 2014 r. – 26 stycznia 2015 r. 

 

Liczba 

uczestników 
ok. 250 osób 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  

Wydział Gospodarki Komunalnej  

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego  
 



      
 
 

 

- 40 - 

 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Budowa Trasy Wschodniej na odcinku od pl. Daszyńskiego do 

ul. Grudziądzkiej w Toruniu jest naturalną kontynuacją inwestycji 

związanych z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 91 przez Toruń –  

istotnego elementu szkieletowego układu drogowego miasta. 

Konsultacje społeczne w tej sprawie przebiegały wieloetapowo 

i angażowały różne grupy interesariuszy.  

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

Etap I (18 czerwca – 9 lipca 2014 r.) 

 26 czerwca 2014 r. w Miejskim Zarządzie Dróg odbył się dyżur 

dla przedsiębiorców zainteresowanych tematem. W dyżurze 

uczestniczyło 11 przedsiębiorców, z których 8 zgłosiło uwagi do 

przedmiotowych koncepcji projektowych. 

 Tego samego dnia w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym 

o Profilu Menedżerskim (ul. Żółkiewskiego 46) zorganizowano 

również spotkanie informacyjne. W spotkaniu uczestniczyły 

24 osoby, które zgłosiły 22 uwagi. 

 

Etap II (sierpień-listopad 2014 r.):  

 Kolejny etap stanowiła analiza zespołu niezależnych ekspertów 

z Politechniki Gdańskiej. Eksperci poddali ocenie 5 wybranych 

wariantów, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji pod 

względem zgodności z obowiązującymi przepisami.  

 Wszystkie warianty zostały przebadane w procesie analizy 

wielokryterialnej. Eksperci wyznaczyli w tym celu 7 kryteriów 

(techniczne, funkcjonalne, ruchowe, bezpieczeństwa, 

ekonomiczne, ochrony środowiska przyrodniczego oraz 

ochrony środowiska społecznego) oraz 53 podkryteria. 

 

Etap III (24 listopada – 14 grudnia 2014 r.) 

 Podobnie jak w I etapie konsultacji mieszkańcy mogli 

uczestniczyć w spotkaniu, które odbyło się 9 grudnia 2014 r. 

o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 23 (ul. Osikowa 11). 

Celem spotkania było zapoznanie wszystkich zainteresowanych 

tematem z wynikami analizy eksperckiej dotyczącymi wyboru 

konkretnego wariantu planowanej inwestycji. Była to również 

okazja do zgłaszania uwag oraz zadawania pytań obecnym 

projektantom, ekspertowi i przedstawicielom Urzędu Miasta 

Torunia. W spotkaniu wzięło udział 42 mieszkańców.  

 Odbyły się również dwa dyżury konsultacyjne (9, 10 grudnia 

2014 r.) w siedzibie Miejskiego Zarządu, które były skierowane 
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przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących 

działalność na terenach przyległych do planowanej inwestycji. 

Z tej możliwości skorzystało łącznie 36 osób.  

 

Na każdym z etapów mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele 

organizacji pozarządowych mieli możliwość dzielenie się swoimi 

spostrzeżeniami ws. wariantów projektu przebiegu Trasy Wschodniej. 

Osoby zainteresowane tematem mogły zgłaszać swoje uwagi oraz 

propozycje drogą mailową na adres konsultacje@um.torun.pl oraz 

pocztą tradycyjną.  

W celu ułatwienia zapoznania się z tematem na stronie 

www.konsultacje.torun.pl były dostępne materiały, a w szczególności: 

szczegółowy przebieg poszczególnych wariantów, wyniki analizy 

wielokryterialnej i prezentacje ze spotkań. 

 

Dodatkowo 26 stycznia 2015 r.  odbyło się spotkanie podsumowujące 

wszystkie działania, które miały miejsce w ramach konsultacji 

społecznych. Obecnych było około 100 osób. 

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia oraz Miejskiego 

Zarządu Dróg w Toruniu, 

 serwis społecznościowy Facebook, 

 usługa Toruń SMS, 

 plakaty w pojazdach MZK, 

 spoty w lokalnym radiu, 

 ogłoszenie w prasie, 

 ulotki skierowane do przedsiębiorców i mieszkańców, 

 informacje wysłane listownie do okolicznych przedsiębiorców, 

 publikacje w lokalnych mediach. 

 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Konsultacje dotyczące przebiegu Trasy Wschodniej na odcinku od 

pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej przebiegały wieloetapowo. 

Rozłożenie poszczególnych działań w czasie pozwoliło 

na zaprojektowanie drogi w sposób akceptowalny przez mieszkańców 

i przyszłych użytkowników. 

 

Celem I etapu było przede wszystkim poinformowanie osób 

zainteresowanych o proponowanych koncepcjach i założeniach do 

inwestycji. Zgłaszane w tej fazie uwagi zostały przekazane 

projektantom w celu uwzględnienia ich w procesie projektowania. 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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Po wprowadzeniu zmian projekty zostały przekazane do analizy 

ekspertom. Na tej podstawie wskazano 1. wariant przebiegu trasy jako 

optymalny. W związku z tym zgłaszane uwagi w dalszej części 

konsultacji analizowano przede wszystkim pod kątem możliwości 

uwzględnienia w wariancie I. Uwagi, które pojawiły się podczas spotkań 

konsultacyjnych prezentowały przede wszystkim potrzeby 

mieszkańców osiedla Rubinkowo oraz domków jednorodzinnych. 

Najczęstszym spostrzeżeniem były obawy związane z ograniczeniem 

przez Trasę Wschodnią dostępu do zachodniej części Torunia. 

Mieszkańcy wielokrotnie ponawiali postulat połączenia ul. Rydygiera 

z projektowaną trasą, co projektanci uwzględnili i wprowadzili do 

projektu. 

 

Konsultacje społeczne zostały zakończone spotkaniem 

podsumowującym w styczniu 2015 r. Celem spotkania było z jednej 

strony poinformowanie wszystkich uczestników konsultacji, które 

spośród zgłaszanych przez nich uwag i wniosków zostały uwzględnione 

w projekcie. Z drugiej strony, przedstawiono informację na temat 

wniosków i uwag, które nie mogły być uwzględnione wraz 

z uzasadnieniem. Była to również okazja do kolejnej rozmowy na temat 

przedsięwzięcia. 

 

W 2015 roku jest planowane zakończenie pracy projektowej oraz 

uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę. Rozpoczęcie realizacji 

jest zależne od uzyskania dofinansowania na budowę z Unii 

Europejskiej. Początek robót jest wstępnie przewidywany na rok 2016. 
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10. DOM HARCERZA. DIAGNOZA POTRZEB I KIERUNKÓW ROZWOJU OPP „DOM HARCERZA” 
 

 
 

Termin 1-31 sierpnia 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
ok. 700 osób 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  

Wydział Edukacji 

Fundacji Stabilo w ramach projektu „Akcja Konsultacja!”  

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach projektu „Toruń 

dla mieszkańców!”  

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” funkcjonuje w Toruniu od 

1987 r., organizując zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży. 

Konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i kierunków rozwoju 

OPP „Dom Harcerza” zostały przeprowadzone na podstawie uchwały 

Rady Miasta Torunia nr 790/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., podjętej na 

wniosek grupy mieszkańców. 

 

Na etapie planowania działań konsultacyjnych wyróżniono następujące 

grupy interesariuszy: 

1) grono pedagogiczne OPP „Dom Harcerza”, 

2) dzieci i rodzice dzieci korzystających z oferty OPP „Dom 

Harcerza” w roku szkolnym 2013/2014 lub którzy dokonali 

zapisów na zajęcia na rok szkolny 2014/2015, 

3) dzieci i rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, 

mieszkający w Toruniu i nie korzystający obecnie z oferty OPP 

„Dom Harcerza”, ale będący potencjalnymi użytkownikami 

oferty tej placówki, 

4) samorząd Torunia, jako organizator placówki, z podziałem na 

urząd miasta i radnych. 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 Na potrzeby realizacji procesu konsultacyjnego powstała grupa 

robocza, w skład której weszło po 2 przedstawicieli ww. grup 

interesariuszy. Do dyskusji zaproszono również ekspertów 

zewnętrznych, którzy nie są związani z funkcjonowaniem OPP „Dom 

Harcerza”, ale zajmują się od strony naukowej problematyką, która 
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jest przedmiotem konsultacji. 

 Jednym z głównych działań było badanie opinii publicznej, które na 

zlecenie Urzędu Miasta Torunia zrealizowała Pracownia Badań 

Społecznych „Soma”  w okresie od 1 do 16 sierpnia 2014 r.  

Do losowo dobranych rodziców dzieci (500 osób) w wieku szkolnym 

i przedszkolnym dotarli ankieterzy firmy badawczej. Natomiast 

nauczyciele (10 osób) i obecni klienci OPP „Dom Harcerza” 

(141 osób) wzięli udział w badaniu w trakcie dyżurów ankietowych, 

które odbyły się 6 i 13 sierpnia w siedzibie ogniska.  

 Spotkanie otwarte odbyło się 28 sierpnia 2014 r. w Sali Wielkiej 

Dworu Artusa. Było przeznaczone dla wszystkich grup, które do tej 

pory były zaangażowane w proces konsultacyjny, a także dla 

pozostałych osób zainteresowanych. Spotkanie umożliwiło 

zgłoszenie uwag i propozycji przez mieszkańców Torunia, którzy nie 

wzięli udziału w badaniu ani jako obecni klienci ogniska, ani jako 

potencjalni klienci placówki. Na spotkaniu było obecnych 30 osób. 

 Po spotkaniu konsultacyjnym uczestnicy grupy roboczej zostali 

zaproszeni do ponownej rozmowy, której celem było wypracowanie 

wspólnych wniosków i rekomendacji dotyczących placówki. 

Spotkanie grupy roboczej odbyło się 29 sierpnia 2014 r. w Urzędzie 

Miasta Torunia. 

 Wszystkie informacje dotyczące konsultacji społecznych były 

dostępne na stronie www.konsultacje.torun.pl. Osoby chcące 

zgłosić swoje uwagi mogły przekazywać je za pomocą poczty 

elektronicznej lub tradycyjnej. Dla ułatwienia można było skorzystać 

z formularza zgłaszania uwag i propozycji. Z tej formy skorzystały 

3 osoby. 

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia,  

 serwis społecznościowy Facebook, 

 usługa Toruń SMS, 

 ogłoszenie w prasie,  

 publikacje w lokalnych mediach, 

 indywidualne zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane 

drogą mailową do rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach 

OPP „Dom Harcerza”, 

 newsletter do organizacji pozarządowych. 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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Podsumowanie 

 

 

Działania realizowane w ramach konsultacji społecznych dot. diagnozy 

potrzeb i kierunków rozwoju OPP „Dom Harcerza” były skierowane do 

poszczególnych grup interesariuszy. 

 

Wyznaczone zostały trzy cele szczegółowe badania: 

1) ocena potrzeb edukacyjnych klientów i potencjalnych klientów 

OPP „Dom Harcerza”, 

2) ocena dostępności oferty OPP „Dom Harcerza” dla klientów oraz 

potencjalnych klientów, 

3) ocena potrzeby zmian oferty, zakresu działalności, lokalizacji, itp. 

OPP „Dom Harcerza”. 

 

Natomiast na spotkaniu otwartym uwagi, komentarze wygłaszane były 

zarówno przez członków grupy roboczej, jak i osoby zasiadające na 

publiczności. Z jednej strony pojawiały się pytania czy wątpliwości 

w stosunku do samego procesu konsultacyjnego, a z drugiej strony 

odnośnie przedstawionych wyników badania. 

 

Dyskusja grupy roboczej koncentrowała się na trzech aspektach 

funkcjonowania OPP „Dom Harcerza”: 

1) Lokalizacja (lub lokalizacje, np. powołanie fili); 

2) Oferta (kwestia jej adekwatności do potrzeb dzieci 

i zainteresowania użytkowników; propozycje dostosowania 

oferty; ograniczenia uniemożliwiające rozszerzenie oferty); 

3) Promocja (rozumiana nie tylko jako stosowane narzędzie 

reklamowe, ale także jako zasięg oddziaływania ogniska; 

skuteczność docierania do potencjalnych uczestników 

z różnorodnych środowisk). 

 

Stanowiska przedstawione przez przedstawicieli grup interesariuszy 

w większości przypadków nie są wobec siebie sprzeczne. Dodatkowo, 

zdaniem członków większości grupy roboczej, konsultacje dotyczące 

ogniska wykazały potrzebę dyskusji na szerszy temat, jaki stanowi 

edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna w Toruniu. W taki proces 

konsultacji należałoby włączyć także inne instytucje, np. Młodzieżowy 

Dom Kultury, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. 

 

 

 
 



      
 
 

 

- 46 - 

 

11. ZASADY UMIESZCZANIA SZYLDÓW I REKLAM NA STARÓWCE I BYDGOSKIM PRZEDMIEŚCIU.  
 

 
 
 

Termin 3-24 września 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
49 osób (17 uwag oraz 500 zdjęć) 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków  

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu 

Wydział Architektury i Budownictwa 

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta 
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Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 

Fundacji Stabilo w ramach projektu „Akcja Konsultacja!”  

 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Przedmiotem konsultacji były zasady umieszczania szyldów i reklam. 

Skoncentrowano się na obszarze dwóch zabytkowych i zarazem 

najbardziej reprezentacyjnych części Torunia: starówki i Bydgoskiego 

Przedmieścia. 

 

Jednocześnie konsultacjom społecznym podlegał projekt dokumentu 

„Zasady lokalizacji, wykonywania i ekspozycji nośników reklam oraz 

instalowania urządzeń technicznych na obszarze Zespołu 

Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia”. Dokument został 

opracowany przez grupę roboczą Zespołu ds. ładu przestrzennego 

w końcu 2013 r. 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 Osoby zainteresowane tematem przesyłały w ramach akcji 

fotograficznej zdjęcia, które przedstawiały dobre i złe praktyki 

w przedmiotowym zakresie. Zdjęcia można było przesyłać mailowo 

od 3 do 14 września 2014 r. W celu zachęcenia mieszkańców do 

przyjrzenia się szyldom i reklamom na terenie starówki 13 września 

2014 r. odbył się spacer fotograficzny, w którym uczestniczyło 20 

osób, m.in. przedstawiciele Rady Okręgu nr 12 Staromiejskie oraz 

członkowie społeczności entuzjastów fotografii mobilnej i serwisu 

społecznościowego Instagram. 

W ramach akcji fotograficznej zebrano łącznie prawie 500 zdjęć. 

 Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się 18 września 2014 r. 

w Centrum Sztuki Współczesnej. Wzięło w nim udział 

23 mieszkańców, w tym 4 przedsiębiorców. Do dyspozycji 

uczestników spotkania byli przedstawiciele wydziałów Urzędu 

Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych, które zaangażowały się 

w proces konsultacyjny. 

 Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć przesłanych przez 

mieszkańców w podziale na pozytywne i negatywne przykłady. 

Uczestnicy konsultacji mieli okazję nie tylko zobaczyć zdjęcia 

własnego autorstwa, ale również zobaczyć, co w opinii innych 

mieszkańców jest dobrą lub złą praktyką. 

 Ponadto w okresie konsultacji była możliwość przesłania uwag 

i pytań mailowo na adres konsultacje@um.torun.pl. W ten sposób 

wpłynęły 3 opinie. W celu ułatwienia odniesienia się do całości lub 

części dokumentu udostępniony został także formularz do 

zgłaszania uwag.  
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Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia,  

 serwis społecznościowy Facebook i Instagram, 

 usługa Toruń SMS, 

 ogłoszenie w prasie, 

 publikacje w lokalnych mediach, 

 ulotki dostarczone do przedsiębiorstw na obszarze Zespołu 

Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia, 

 plakaty – ekspozycja na słupach ogłoszeniowych na konsultowanych 

obszarach, 

 mailing do organizacji pozarządowych. 

 

 

 

Podsumowanie 

 

 

W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy mieli możliwość 

wyrażenia swojej opinii na temat szyldów i reklam umieszczonych na 

terenie miasta, a także sposobu, w jaki komponują się z zabytkowym 

charakterem zabudowy obecnej na terenie starówki i Bydgoskiego. 

Uczestnicy konsultacji w swoich uwagach odnosili się do estetyki 

szyldów i ich wpływu na wizerunek miasta. 
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12. PIESZO PRZEZ TORUŃSKĄ STARÓWKĘ. JAKOŚĆ PIESZYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE 

ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO 
 

 
Termin 10-31 września 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
16 osób (24 uwagi) 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków  

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta 

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu 
 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Obszar Zespołu Staromiejskiego w Toruniu jest najbardziej 

reprezentacyjną częścią miasta. Wygląd budynków i ulic oraz układ 

urbanistyczny są uwarunkowane historycznie i podlegają ochronie 

prawnej. Stąd wszelkie zmiany dokonywane w tym miejscu muszą 

uwzględniać nadrzędny cel, jakim jest zachowanie wartości 

kulturowych tego obszaru.  

 

Jednocześnie jest to przestrzeń intensywnie użytkowana przez 

mieszkańców, turystów, właścicieli obiektów handlowych 

i gastronomicznych. W związku z tym przestrzeń publiczna musi być 

dostosowana również do współczesnych potrzeb. Jednym z przykładów 

takich potrzeb są rozwiązania umożliwiające wygodne poruszanie się 

po starówce (chodniki lub ciągi piesze wykonane z płyt granitowych). 

 

Celem konsultacji było wypracowanie katalogu wytycznych, według 

których byłyby wykonywane w przyszłości remonty ulic na toruńskiej 

starówce. 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 Spacer badawczy zorganizowany w ramach konsultacji odbył się 

17 września, w którym wzięli udział reprezentanci stowarzyszeń 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W spacerze wzięło 

udział 8 osób. 

 Uwagi i propozycje rozwiązań można było także przekazywać 

internetowo: 

a) zaznaczając je na interaktywnej mapie zespołu 

staromiejskiego, 



      
 
 

 

- 50 - 

 

b) przesyłając na adres konsultacje@um.torun.pl 

Z tej możliwości skorzystało 7 osób. 

 

 Uwagi zgłoszone podczas spaceru, mailowo oraz za pomocą 

interaktywnej mapy były tematem spotkania podsumowującego 

w Centrum Sztuki Współczesnej 24 września 2014 r. Podczas 

spotkania pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, Biura 

Toruńskiego Centrum Miasta oraz Biura Miejskiego Konserwatora 

Zabytków odpowiadali na pytania i odnosili się do propozycji 

uczestników konsultacji. W spotkaniu wzięły udział 2 osoby. 

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia,  

 serwis społecznościowy Facebook, 

 usługa Toruń SMS, 

 zaproszenia telefoniczne skierowane do 4 organizacji 

pozarządowych, 

 publikacje w lokalnych mediach, 

 newsletter do organizacji pozarządowych. 

 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Przedmiotem konsultacji były potrzeby i oczekiwania mieszkańców 

dotyczące poruszania się pieszych po obszarze Zespołu 

Staromiejskiego. Przeprowadzone w okresie konsultacji działania były 

skierowane do wszystkich użytkowników tej przestrzeni. Zwrócono 

jednak większą uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych (osoby 

niepełnosprawne ruchowo, osoby niewidome), które mają szczególne 

potrzeby w zakresie poruszania się.  

 

Na podstawie uwag zgłoszonych przez uczestników, w porozumieniu 

z jednostkami współpracującymi wypracowano zestaw zaleceń do 

przyszłych remontów ulic wykonywanych na terenie zespołu 

staromiejskiego. 

 

Również przedsiębiorcy ze starówki zgłosili swoje postulaty, a zwłaszcza 

dotyczące wydawanej decyzji na zajęcie pasa drogowego dla 

ogródków letnich oraz innych obiektów handlowych. 
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13. POROZMAWIAJMY O WSPÓŁPRACY 2015. KONSULTACJE SPOŁECZNE „PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY MIASTA TORUŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2015 R.” 
 
 

Termin 18 września - 3 października 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
5 osób (10 uwag)  

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Zgodnie z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, do obowiązków samorządu należy 

uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

każdy rok kalendarzowy.  

 

Program określa formy współpracy samorządu z podmiotami trzeciego 

sektora, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe oraz priorytetowe 

zadania publiczne realizowane przy współudziale organizacji 

pozarządowych w 2015 r.  

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 2 października 2014 r. w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się 

spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych. Uczestnicy 

mieli okazję zapoznać się z prezentacją najważniejszych założeń 

Programu, po której nastąpiła dyskusja. W spotkaniu uczestniczyła 

1 przedstawicielka toruńskich organizacji pozarządowych, która 

zgłosiła 1 uwagę do Programu. 

 Wszystkie informacje dotyczące konsultacji, w tym pełen tekst 

„Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 

pozarządowymi w 2015 r.” były dostępne na stronie 

www.konsultacje.torun.pl. Chętni do wzięcia udziału w 

konsultacjach mogli także przekazywać swoje uwagi za pomocą 

poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź osobiście. Z tej 

możliwości skorzystały 4 osoby. 

 5 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, podczas którego zaprezentowano projekt 

programu współpracy. Członkowie Rady nie zgłosili uwag do 

programu podczas posiedzenia ani po jego zakończeniu. 
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Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 miejskie serwisy internetowe, 

 portal orbitorun.pl, 

 informacje wysyłane do lokalnych mediów, 

 mailing do organizacji pozarządowych. 

 

 

Podsumowanie 

 

 

W stosunku do programu na 2014 r., pojawią się nowe priorytetowe 

zadania publiczne, w ramach których będzie można ubiegać się 

o dotacje miejskie na: 

a) realizację profilaktycznych projektów zdrowotnych (w ramach 

zadania ochrona i promocja zdrowia), 

b) aktywizację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych 

(w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych), 

c) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

d) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych (poza dotychczas prowadzonym w tym zakresie 

portalem orbiToruń planowany jest również konkurs na działania 

integrujące i aktywizujące mieszkańców obszaru Toruńskiego 

Centrum Miasta). 

Ponadto wprowadzono nowe wskaźniki ilościowe w zakresie oceny 

realizacji Programu. 
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14. DRUGIE ŻYCIE PARKU ZA MACIEJEM. KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI 

NA OSIEDLU NA SKARPIE. 
 
  
 

Termin 7 do 21 listopada 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
23 osoby (53 uwagi) 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  
Wydział Inwestycji i Remontów  
 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania parku osiedlowego 

zlokalizowanego przy pawilonie handlowym „Maciej” miały charakter 

uzupełniający. Proces konsultacyjny stanowił kontynuację konsultacji 

pn. „Zielony Toruń” zorganizowanych wiosną 2014 r. Wszystkie uwagi 

uczestników majowego spaceru badawczego, który odbył się na terenie 

omawianego parku, zostały spisane, a następnie przekazane 

projektantom wyłonionym w drodze przetargu.  
 

Celem procesu konsultacyjnego było poddanie dyskusji przygotowanej 

koncepcji. Zebrane uwagi posłużą projektantom jako kolejne 

wskazówki umożliwiające wprowadzenie poprawek w przygotowanym 

przez nich projekcie, aby finalna koncepcja spełniała oczekiwania jak 

największej ilości mieszkańców.  

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 13 listopada 2014 r. o godz. 17:00 w czytelni Biblioteki w Pawilonie 

„Maciej” odbyło się spotkanie konsultacyjne mające na celu 

wprowadzenie ewentualnych poprawek czy dodatkowych uwag do 

przygotowanej koncepcji zagospodarowania parku.  

W spotkaniu uczestniczyli także projektanci oraz przedstawiciele 

Wydziału inwestycji i Remontów odpowiedzialni za realizację 

przedsięwzięcia. W spotkaniu wzięło udział 18 osób, które zgłosiły 

48 uwag.  

 Od 7 do 21 listopada 2014 r. mieszkańcy oraz organizacje 

pozarządowe mieli możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami 

dotyczącymi koncepcji zagospodarowania parku. Dokumentacja 

projektowa była dostępna na stronie www.kosnultacje.torun.pl oraz 

w pawilonie „Maciej”. Osoby zainteresowane tematem mogły 

zgłaszać swoje uwagi oraz propozycje drogą mailową na adres 

konsultacje@um.torun.pl oraz pocztą tradycyjną. Do Urzędu Miasta 

http://www.kosnultacje.torun.pl/
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Torunia wpłynęło 5 wiadomości, w tym 4 wysłane pocztą 

elektroniczną. 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia, 

 serwis społecznościowy Facebook, 

 usługa Toruń SMS, 

 ogłoszenie w prasie, 

 mailing do organizacji pozarządowych, 

 mail do rad okręgów, 

 plakaty rozwieszone na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Na Skarpie”, w pawilonie usługowo-handlowym „Maciej”, 

okolicznych szkołach i przedszkolach).  

 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Konsultacje społeczne „Drugie życie parku za Maciejem” umożliwiły 

mieszkańcom zapoznanie się z koncepcją zagospodarowania parku 

osiedlowego przygotowaną przez biuro projektowe OSA oraz 

konfrontację pomysłów projektantów z potrzebami lokalnej 

społeczności. Uwagi, które pojawiły się podczas trwania procesu 

konsultacyjnego były zbliżone do spostrzeżeń uczestników spaceru 

badawczego w ramach konsultacji „Zielony Toruń”. Mieszkańcom 

zależy przede wszystkim na zachowaniu aktualnej roślinności parku 

w stopniu możliwie najwyższym. Liczą na uporządkowanie terenu oraz 

zastąpienie zniszczonej infrastruktury nową. Istotne jest dla nich 

również bezpieczeństwo zarówno osób odwiedzających omawiane 

miejsce, jak i mających powstać nowych obiektów. Owe obawy 

powodują, że część z nich koncepcję projektową traktuje z rezerwą. 

Z tego względu wszyscy podkreślają wagę nowego oświetlenia oraz 

monitoringu. Mieszkańcy oczekują również nowych nasadzeń, zmiany 

nawierzchni z zachowaniem części ziemnych ścieżek oraz uczynienia 

miejsca atrakcyjnym i funkcjonalnym (place zabaw, wybieg dla psów, 

pomysł wprowadzenia urządzenia z wodą). Nowe spostrzeżenia 

dotyczą oznakowania w obrębie miasteczka rowerowego i mają one 

charakter szczegółowy.  

 

Zebrane podczas niniejszych konsultacji uwagi będą ponownie 

przeanalizowane przez wykonawców projektu, a koncepcja zostanie 

w oparciu o nie skorygowana. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia 

nastąpi w 2015 r. 
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15. ZAPLANUJ Z NAMI SWOJE MIEJSCE NA OSIEDLU. KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU OSIEDLOWEGO POMIĘDZY ULICAMI: FAŁATA, REJA I ŁUKASIEWICZA. 
 

 
Termin 13 listopada 2014 r. - 27 stycznia 2015 r.  

 

Liczba 

uczestników 
ok. 60 osób 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu 

osiedlowego pomiędzy ulicami: Reja, Fałata i Łukasiewicza miały 

charakter lokalny, angażując w szczególności mieszkańców 

omawianego obszaru.  

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 22 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie w terenie, podczas 

którego pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawili 

wstępną propozycję na zagospodarowanie tego miejsca. W czasie 

spotkania zebrano także wstępne uwagi dotyczące potrzeb 

mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób.  

 Następnym etapem było spotkanie warsztatowe, które odbyło się 

27 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 

36. Mieszkańcy w podziale na grupy dokonali próby zaplanowania 

terenu, dyskutowali o kwestiach zbieżnych i spornych oraz wyłonili 

swoich reprezentantów do uczestniczenia w dalszych pracach 

projektowych nad zagospodarowania swojego osiedla. W spotkaniu 

uczestniczyło 50 osób.  

 12 i 19 grudnia 2014 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Torunia spotkali się członkowie grupy reprezentatywnej. 

Podczas dwóch spotkań wypracowano projekt zagospodarowania 

terenu akceptowalny dla wszystkich przedstawicieli grup 

mieszkańców. W spotkaniach uczestniczyło odpowiednio 12 i 10 

osób.  

 Ostatnim etapem było publiczne przedstawienie projektu jako 

efektu wspólnej pracy mieszkańców, urzędników i projektantów. 

Spotkanie podsumowujące odbyło się 27 stycznia 2015 r. w Szkole 

Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36. Była to też okazja do 

wniesienia uwag lub zgłoszenia wątpliwości. W spotkaniu 

uczestniczyło 40 osób.  



      
 
 

 

- 56 - 

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia, 

 serwis społecznościowy Facebook, 

 usługa Toruń SMS, 

 informacje w lokalnych mediach, 

 plakaty na osiedlu. 

 

 

Podsumowanie 

 

 

W trakcie konsultacji społecznych powstała koncepcja 

zagospodarowania terenu osiedlowego pomiędzy ulicami: Reja, Fałata 

i Łukasiewicza. Projekt stanowi efekt wspólnej pracy mieszkańców, 

projektantów i urzędników.  

 

Na terenie osiedla znajdzie się parking dla samochodów, plac zabaw, 

elementy siłowni zewnętrznej oraz boisko do gry w koszykówkę. 

Jednocześnie zachowane zostaną tereny zieleni pomiędzy blokami, 

dzięki czemu będzie to nadal otoczenie sprzyjające odpoczynkowi 

i rekreacji mieszkańców.  
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16. SPOTKAJMY SIĘ NA PRZEDMIEŚCIU. KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. ROZWOJU ARCHITEKTURY 

MIESZKALNEJ I USŁUGOWO-HANDLOWEJ DLA HISTORYCZNYCH TORUŃSKICH PRZEDMIEŚĆ.  
 

 

 
Termin 17 listopada – 8 grudnia 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
26 osób 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  

Wydział Architektury i Budownictwa  

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego  

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (w ramach projektu „Toruń 

dla mieszkańców”) 
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Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Przedmiotem działań było rozpoznanie sytuacji zabytkowych budynków  

znajdujących się w wybranych dzielnicach takich jak: Chełmińskie 

Przedmieście, Bydgoskie Przedmieście oraz Podgórz. Wiele 

z istniejących tam obiektów pomimo posiadania wartości historycznej, 

nie jest chronione przez ustawę o zabytkach. Celem konsultacji było 

poszukiwanie możliwości wypracowania mechanizmu, który 

obejmowały ochroną budynki niewpisane na listę zabytków.  

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 W celu lepszego zbadania skali problemu będącego przedmiotem 

konsultacji, zorganizowano spacery fotograficzne. 22 listopada 

o godzinie 12:00 rozpoczęły się jednocześnie trzy spacery na trzech 

obszarach: Bydgoskim Przedmieściu, Chełmińskim Przedmieściu 

i Podgórzu. Uczestniczyli w nich mieszkańcy oraz urzędnicy, którzy 

wspólnie spacerowali i fotografowali miejsca wymagające 

szczególnego uwzględnienia w dyskusji nad sposobem ochrony 

cennych miejsc i budynków. W spacerach uczestniczyło łącznie 10 

osób. 

 Konsultacjom towarzyszyła również akcja fotograficzna, która 

polegała na nadsyłaniu drogą elektroniczną zdjęć miejsc 

i budynków, które powinny zostać objęte ochroną lub zachowane w 

stanie pierwotnym. W ten sposób wpłynęło 6 zgłoszeń. 

 3 grudnia 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży 

przy ul. Łokietka 3 odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne. Jego 

celem było zapoznanie się mieszkańców z przepisami prawnymi 

dotyczącymi ochrony budynków oraz wypracowanie wspólnych 

wniosków z perspektywą modyfikacji dotychczasowych wytycznych 

na przestrzeni najbliższych lat. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, 

które zgłosiły 25 uwag. 

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia, 

 serwis społecznościowy Facebook, 

 usługa Toruń SMS, 

 ogłoszenie w prasie, 

 mailing do organizacji pozarządowych, 

 mail do rad okręgów, 

 plakaty (MZK, słupy ogłoszeniowe). 
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Podsumowanie 

 

 

Konsultacje społeczne „Spotkajmy się na przedmieściu” wykazały, że 

zagadnienie ochrony dawnych obiektów budowlanych 

niezaklasyfikowanych jako zabytki to problem aktualny i wymagający 

szczególnego zainteresowania, lecz zbyt rzadko poruszany i bardzo 

skomplikowany. Spacery fotograficzne pokazały, że obiektów, które 

należałoby uchronić przed niszczeniem jest wiele. Uczestnicy spotkania 

konsultacyjnego mieli okazję zapoznać się z dotychczasową 

dokumentacją odnoszącą się do przedmiotowej kwestii. Mieszkańcy 

ubolewali nad przepisami, które pozostawiają stan historycznych 

budynków w rękach prywatnych właścicieli. Ważnym dla uczestników 

było również zachowanie spójności estetycznej zabytkowych dzielnic. 

Postulowali, aby nowo budowane budynki nawiązywały w choć 

niewielkim stopniu do zastanej zabudowy. Historyczne obiekty mają dla 

nich wartość sentymentalną, są nieodłączną częścią ich prywatnej 

tożsamości ściśle złączonej z pamięcią zbiorową danego miejsca.  

 

UWAGA! 

Konsultacje z uwagi na złożoność tematu oraz niski stopień 

zaangażowania społecznego będą kontynuowane wiosną 2015 r. 

Podczas spotkania konsultacyjnego pojawił się pomysł stworzenia 

zespołu warsztatowego, który zbadałby możliwości działania w kwestii 

ochrony historycznych budynków, które nie zostały wpisane na listę 

zabytków. Jeśli wnioskiem tego zespołu będzie potrzeba stworzenia 

dokumentu, to taka rekomendacja trafi do Prezydenta Miasta Torunia. 
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17. MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO. 
 

 
Termin 15 grudnia 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. 

 

Liczba 

uczestników 
6 organizacji 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (w ramach projektu „Toruń 

dla mieszkańców”) 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Zdrowie psychiczne jako jeden z elementów zdrowia coraz częściej 

znajduje się w polu zainteresowania ekspertów i decydentów. Kraje 

europejskie w tym Polska od 2005 r. podejmują intensywne działania 

na rzecz poprawy zdrowia psychicznego. 

 

28 grudnia 2010r. ustanowiony został Narodowy Program Ochrony 

Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2011-2015, który zobowiązał 

realizatorów w tym samorządy lokalne do opracowania regionalnych 

programów ochrony zdrowia psychicznego. Uchwałą Nr 280/12 z dnia 

29 marca 2012r. RMT przyjęła Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 

na lata 2012 – 2015 dla Gminy Miasta Toruń. Program określa cele 

i kierunki działań Gminy w dążeniu do poprawy zdrowia psychicznego 

mieszkańców. 

 

W 2015 r. planuje się rozpoczęcie procesu przygotowania nowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Torunia, nad 

którym będzie pracował powołany w tym celu zespół. Zanim jednak 

zespół rozpocznie prace, celem I etapu działań konsultacyjnych była 

dyskusja nad priorytetami, jakie powinny się w tym Programie znaleźć.  

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 W związku z tym, że konsultacje mają charakter specjalistyczny, 

15 grudnia 2014 r. wysłano 6 imiennych zaproszeń do wzięcia 

udziału w konsultacjach. Zaproszenia skierowane były do osób 

kierujących organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi w Toruniu. W odpowiedzi na 

zaproszenie otrzymaliśmy uwagi od 1 organizacji. 

 W terminie od 15 grudnia 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. 

prowadzone były konsultacje internetowe. 
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Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 miejskie serwisy internetowe, 

 informacje wysyłane do lokalnych mediów, 

 mailing do organizacji pozarządowych. 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Prowadzone działania miały charakter etapu wstępnego do tworzenia 

zapisów dokumentu. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie procesu 

przygotowania nowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

miasta Torunia, nad którym będzie pracował powołany w tym celu 

zespół. Zanim jednak zespół rozpocznie prace, celem I etapu działań 

konsultacyjnych była dyskusja nad priorytetami, jakie powinny się 

w tym Programie znaleźć.  

 

Termin kolejnych etapów uzależniony jest od ukazania się przepisów 

prawnych na poziomie krajowym i wojewódzkim, które będą określały 

ramy nowego Programu. W momencie przystąpienia do pracy nad 

dokumentem planowane jest powołanie zespołu, którego zadaniem 

będzie opracowanie ww. dokumentu. Następnie nowy Program będzie 

poddany otwartym konsultacjom społecznym i przedstawiony Radzie 

Miasta Torunia.  
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18. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA POPRZEZ LIKWIDACJĘ ŹRÓDEŁ EMISJI NA TERENIE GMINY MIASTA 

TORUŃ. 
 

Działania konsultacyjne rozpoczęto w 2014 r., ale właściwe konsultacje zostały 

przesunięte ze względu na zaplanowaną inwentaryzację zainstalowanych rodzajów 

systemów grzewczych w mieszkaniach na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, 

Chełmińskiego Przedmieścia, Mokrego Przedmieścia, Jakubskiego Przedmieścia i Starego 

Miasta. 

 

19. „BYDGOSKO-TORUŃSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU”. 
KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI TRANSPORTOWEJ PRZEPROWADZANE PRZEZ WYŁONIONEGO 

ZEWNĘTRZNEGO WYKONAWCĘ, KTÓRY BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA OPRACOWANIE W RAMACH 

PROJEKTU PIERWSZEJ CZĘŚCI STUDIUM Z ZAKRESU TRANSPORTU. 
 

Konsultacje dotyczące problematyki transportowej przeprowadzane przez wyłonionego 

zewnętrznego wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za opracowanie w ramach 

projektu pierwszej części studium z zakresu transportu. Działanie zostało przeniesione z 

2014 r. na 2015 r. ze względu na konieczność dostosowania działań konsultacyjnych do 

harmonogramu całego projektu. Za realizację projektu ze strony Urzędu Miasta 

odpowiada Wydział Gospodarki Komunalnej. 
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III. Inne działania o charakterze konsultacyjnym 

 
20. PROPOZYCJE ZMIAN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - PUBLICZNE WYŁOŻENIE PROJEKTU.  

 
 

Termin 1-18 kwietnia 2014 r. 

 

 

Organizatorzy 

 
 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

Działaniem zbliżonym do konsultacji społecznych było publiczne 

wyłożenie planu rozwiązań dotyczących funkcjonowania komunikacji 

miejskiej w Toruniu. Zmiany zaproponowane w kwietniu 2014 r. przez 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta są efektem zebranych 

uwag od mieszkańców i analiz przeprowadzonych po otwarciu nowego 

mostu.  

 

Założeniami, jakie magistrat przy modernizacji linii autobusowych, było: 

 skrócenie czasu podróży, 

 wyznaczenie połączeń łączących największe generatory ruchu, 

 poprawa komfortu podróżowania, 

 zwiększenie dostępności połączeń, 

 zmniejszenie dostępności linii autobusowych na odcinkach 

pokrywających się z liniami tramwajowymi. 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 Opinie i uwagi można było zgłaszać do 18 kwietnia 2014 r. 

w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia  oraz 

w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220 

osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres: 

rozklad@um.torun.pl. 

 Wszystkie informacje o propozycjach zmian w komunikacji 

miejskiej były dostępne na stornie www.konsultacje.torun.pl. 

Wśród zamieszczonych materiałów znalazły się poglądowe mapy 

z zaznaczonymi przebiegiem tras autobusów, opis tych tras, 

informacje o ewentualnych zmianach w rozkładzie jazdy 

(częstotliwość kursowania) oraz korzyści wynikające 

z wprowadzenia poszczególnych połączeń. 
 

mailto:rozklad@um.torun.pl
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

 miejskie serwisy internetowe, 

 informacje wysyłane do lokalnych mediów, 

 plakaty, 

 ulotki, 

 spoty radiowe i telewizyjne. 
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21. BUDŻET PARTYCYPACYJNY TORUNIA NA 2014 R. - GŁOSOWANIE 
 

 
 

 
 

Termin 26 listopada 2013 r. – 14 lutego 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
ok. 22 000 osób 

 

 

Organizatorzy 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji (w zakresie 

przeprowadzenia procedury budżetu partycypacyjnego) 
 

Wydziały i jednostki Urzędu Miasta Torunia (w zakresie weryfikacji 

merytorycznej) 

Fundacja Stabilo w ramach projektu „Akcja Konsultacja!” 
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Przedmiot 

konsultacji 

 

Budżet partycypacyjny to szczególny sposób decydowania o części 

wydatków publicznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do 

dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu. Dzięki temu każdy 

może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co 

te pieniądze zostaną wydane. 

 

Podstawą budżetu partycypacyjnego jest bezpośrednie działanie 

mieszkańców. Samodzielnie wymyślają projekty, szukają dla nich 

poparcia, zgłaszają je, a następnie głosują i wybierają te 

najpopularniejsze. 

 

W 2014 r. na budżet partycypacyjny Toruń przeznaczy 6,44 mln zł. 

Pieniądze te zostaną podzielone na dwie pule: 

 ogólnomiejską (30%, to jest 1,932 mln zł), 

 lokalną (70%, to jest 4,508 mln zł). 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 Od 26 listopada do 16 grudnia 2013 r. mieszkańcy mogli składać 

wnioski ze swoimi propozycjami zadań do budżetu 

partycypacyjnego na 2014 r. 

 17 grudnia 2013 r. rozpoczęła się weryfikacja złożonych 

propozycji: najpierw formalna, a następnie merytoryczna. 

 22 stycznia 2014 r. ogłoszono listy projektów: poddanych pod 

głosowanie i niepoddanych pod głosowanie, wraz 

z uzasadnieniem. 

 Od 25 stycznia do 3 lutego 2014 r. odbywało się głosowanie 

 14 lutego 2014 r. opublikowano wyniki głosowania. 

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

Akcji towarzyszyła szeroka kampania informacyjna, w którą 

zaangażowały się media, organizacje pozarządowe, rady okręgów 

(jednostki pomocnicze gminy), a także mieszkańcy. 

 

Podstawowa linia kampanii promocyjnej i informacyjnej przewidywała 

prowadzenie działań z udziałem mieszkańców Torunia. Za pomocą 

miejskiej strony na Facebooku (Mój Toruń) dokonano naboru osób 

chętnych do użyczenia swojej twarzy na plakaty i ulotki informacyjne. 

Po naborze odbyła się profesjonalna sesja fotograficzna i wizerunki 

mieszkańców, którzy zgłosili się w naborze, pojawiły się na plakatach 

i bilbordach w całym mieście, a także na ulotkach dostarczonych pod 

każdy toruński adres. 
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W ramach promocji i informacji prowadzono następujące działania: 

 informacje przekazywane do lokalnych mediów (konferencja 

prasowa, informacje przesyłane drogą mailową), 

 miejskie serwisy internetowe, w tym orbiTorun.pl, 

 serwis Toruń SMS, 

 plakaty w autobusach komunikacji miejskiej, na słupach 

ogłoszeniowych, w budynkach wydziałów UMK, rozmieszczane 

w osiedlach przez rady okręgów, 

 ulotki informacyjne dla mieszkańców, w tym dostarczone do 

wszystkich toruńskich gospodarstw domowych,  

 reklamówki radiowe i telewizyjne w mediach lokalnych, 

 praktycznie codzienne zainteresowanie tematem mediów 

i cykliczne informacje bieżące o aktualnym stanie naboru 

wniosków, 

 współpraca z osobami i organizacjami, w tym radami osiedli 

w zakresie bieżącego informowania o przebiegu naboru, 

procedurach, terminach, zasadach działania, itp., 

 udostępnianie bieżących informacji na strony internetowe 

i profile w serwisach społecznościowych prowadzone przez 

osoby i podmioty trzecie, 

 udostępnienie w Internecie mapy toruńskich osiedli, 

 bieżące odpowiadanie na pytania zadawane przez mieszkańców 

w trakcie zgłaszania wniosków drogą mailową i telefonicznie. 

 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Szeroka akcja informacyjna oraz bardzo dobra współpraca z lokalnymi 

mediami zaowocowała złożeniem przez torunian ponad 200 propozycji 

projektów do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2014 r. 

W głosowaniu, w którym wzięło udział ok. 22 000 osób, mieszkańcy 

wybrali ostatecznie do realizacji 43 projekty, w tym 41 z puli lokalnej i 

2 z puli ogólnomiejskiej. 
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22. BUDŻET PARTYCYPACYJNY TORUNIA NA 2015 R.  
 

 
 
 

Termin 1 marca – 25 lipca 2014 r. 

 

Liczba 

uczestników 
ok. 27 300 osób 

 

 

Organizatorzy 

 

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji (w zakresie 

przeprowadzenia procedury budżetu partycypacyjnego) 
 

Wydziały i jednostki Urzędu Miasta Torunia (w zakresie weryfikacji 

merytorycznej) 

Fundacja Stabilo w ramach projektu „Akcja Konsultacja!”  
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (w ramach projektu „Toruń 
dla mieszkańców”) 



      
 
 

 

- 69 - 

 

 

 

Przedmiot 

konsultacji 

 

 

Budżet partycypacyjny na 2015 rok był drugą realizowaną w Toruniu 

edycją tego typu konsultacji. W marcu 2014 roku odbywało się 

zgłaszanie wniosków. Następnie w czerwcu mieszkańcy oddawali głosy 

na projekty, zostaną które będą realizowane w kolejnym roku 

kalendarzowym – w tym przypadku 2016 r.  

 

W 2015 r. na budżet partycypacyjny Toruń przeznaczy 6,58 mln zł. 

Pieniądze te są podzielone na dwie pule: 

 ogólnomiejską (30% kwoty, to jest 1,974 mln zł), 

 lokalną (70% kwoty, to jest 4,606 mln zł). 

 

 

 

Przebieg 

konsultacji 

 

 od 1 do 31 marca 2014 r. można było składać wnioski z projektami 

do budżetu partycypacyjnego na 2015 r.; 

 w kwietniu i maju 2014 r. zweryfikowano złożone projekty pod 

względem formalnym i merytorycznym; 

 na początku czerwca 2014 r. podano do wiadomości listy 

projektów do głosowania, a także listę projektów odrzuconych 

wraz z uzasadnieniem; 

 od 21 do 30 czerwcu 2014 mieszkańcy mogli głosować na wybrane 

przez siebie projekty;  

 do 25 lipca 2014 ogłoszone będą wyniki głosowania i poznamy 

projekty, które będą realizowane w 2015 roku; 

 

 

 

 

Akcja 

informacyjno-

promocyjna 

 

Akcji towarzyszyła szeroka kampania informacyjna, w którą 

zaangażowały się media, organizacje pozarządowe, rady okręgów 

(jednostki pomocnicze gminy), a także mieszkańcy. 

 

W ramach promocji i informacji prowadzono następujące działania: 

 informacje przekazywane do lokalnych mediów (konferencja 

prasowa, informacje przesyłane drogą mailową), 

 miejskie serwisy internetowe, w tym orbiTorun.pl, 

 serwis Toruń SMS, 

 plakaty w autobusach komunikacji miejskiej, na słupach 

ogłoszeniowych, w budynkach wydziałów UMK, rozmieszczane 

w osiedlach przez rady okręgów, 

 ulotki w liczbie 90 000 dotyczące budżetu partycypacyjnego na 

2015 r. dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców, 

 wkładki informacyjne dodawane do lokalnych gazet,  

 reklamówki radiowe i telewizyjne w mediach lokalnych, 
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 bieżące informacje o przebiegu naboru przekazywane lokalnym 

mediom, 

 współpraca z osobami i organizacjami, w tym radami osiedli 

w zakresie bieżącego informowania, procedurach, terminach, 

zasadach działania, itp., 

 udostępnianie bieżących informacji na stronach internetowych 

i profilach w serwisach społecznościowych prowadzonych przez 

osoby i podmioty trzecie, 

 udostępnienie w Internecie mapy toruńskich osiedli, 

 bieżące odpowiadanie na pytania zadawane przez mieszkańców 

w trakcie zgłaszania wniosków drogą mailową i telefonicznie. 

 

 

 

Podsumowanie 

 

 

Efektem prowadzenia kampanii informacyjnej oraz działania mobilnych 

punktów konsultacyjnych w ramach budżetu partycypacyjnego jest 

rosnąca świadomość mieszkańców oraz ich zaangażowanie w budżecie 

partycypacyjnym. Już na etapie zgłaszania projektów zainteresowanie 

jest duże, o czym świadczy liczba osób zgłaszających się do 

pracowników Urzędu Miasta w celu konsultacji projektów.  

 

W edycji budżetu partycypacyjnego na 2015 r. do realizacji wybrano 

53 projekty: 10 z listy ogólnomiejskiej i 43 z list osiedlowych. W 

głosowaniu na projekty budżetu partycypacyjnego na rok 2015 padł 

rekord frekwencji. Swoje głosy oddało 27 281 osób (liczonych na 

podstawie numerów PESEL użytych w systemie). Łącznie oddano 70 

484 głosy, o 5699 głosów więcej, niż kilka miesięcy wcześniej, gdy 

odbywało się glosowanie w budżecie partycypacyjnym na 2014 r.  
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IV. Podsumowanie i wnioski 

 
1) W 2014 r. Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 

przeprowadził łącznie 17 konsultacji społecznych, 1 publiczne wyłożenia dokumentów, etap 

głosowania budżetu partycypacyjnego na 2014 r. oraz pełną procedurę budżetu 

partycypacyjnego na 2015 r.  (łącznie 20 działań związanych z konsultacjami społecznymi). 

 

2) Tematyka przeprowadzonych konsultacji była szeroka i obejmowała następujące kwestie: 

 zagospodarowanie przestrzeni (7 tematów), 

 polityka społeczna i edukacja (3 tematy), 

 ruch pieszy, rowerowy i drogowy (2 tematy), 

 ochrona obszarów historycznych w mieście (2 tematy), 

 ochrona środowiska (1 temat), 

 dokumenty strategiczne dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 

(1 temat), 

 współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi (1 temat). 

 

3) Spośród przeprowadzonych konsultacji: 4 procesy dotyczyły konsultowania dokumentów 

strategicznych i programów, a pozostałe 13 innych kwestii, zwykle praktycznych 

(zagospodarowanie przestrzenne, ruch drogowy itp.). Trzy kolejne to przedsięwzięcia 

o charakterze konsultacyjnym, w tym znaczące działanie związane z budżetem 

partycypacyjnym Torunia na 2014 i 2015. 

 

4) Łącznie w konsultacjach społecznych wzięło udział w 2014 r. ok. 2 700 osób, z czego 

ok. 100 osób wzięło udział w konsultacjach dokumentów programowych, strategicznych 

i projektów aktów prawnych, a ok. 2 600  - w konsultacjach dotyczących kwestii praktycznych 

(np. zagospodarowania przestrzennego czy ruchu drogowego). Należy zaznaczyć, że ponad 

łącznie 49 000 mieszkańców zaangażowało się w budżet partycypacyjny na rok 2014 i 2015.  

 

5) Dodatkowe informacje o przeprowadzonych konsultacjach społecznych są dostępne na 

stronie internetowej: www.konsultacje.torun.pl w dziale „Konsultacje społeczne”, gdzie 

publikowane są pełne raporty pokonsultacyjne. 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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Wnioski końcowe: 

 

1) Największym zainteresowaniem cieszą się konsultacje, które mieszkańcy postrzegają jako 

mające bezpośredni wpływ na ich codzienne życie (np. zagospodarowanie terenu 

osiedlowego, przebieg drogi). Jednocześnie mieszkańcy w mniejszym stopniu angażują się 

w procesy dotyczące przedsięwzięć, których realizacja jest odsunięta w czasie. Wynika to 

z braku poczucia sprawczości w danej kwestii.  
 

→ W przypadku tematów niedotyczących bezpośrednio mieszkańców lub przedsięwzięcia, 

których termin realizacji jest odległy w czasie, należy zwrócić szczególną uwagę na akcję 

informacyjno-promocyjną. Warto w takich sytuacjach przedstawić harmonogram dalszych 

działań oraz przyszłe rezultaty przedsięwzięcia.  

 

2) Konsultacje społeczne dokumentów programowych, strategicznych bądź projektów aktów 

prawnych cieszyły się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem. Przyczyn tego stanu 

rzeczy można upatrywać w tym, że tematyka tego typu konsultacji jest bardziej złożona 

i często specjalistyczna, a wypowiedzenie się wymaga zapoznania się z całym dokumentem. 

W tym przypadku, nie ma również możliwości zastosowania takich narzędzi komunikacji, jak 

głosowanie internetowe na jedną z opcji albo szybka ankieta. Jednocześnie, nie bez 

znaczenia jest to, że tego typu dokumenty zwykle powstają od początku w procedurze 

partycypacyjnej, tj. we współpracy z osobami lub organizacjami branżowymi, 

zainteresowanymi zagadnieniem – poprzez prace grup roboczych, reprezentatywnych lub 

poprzez prowadzenie badań ankietowych. 
 

→ W konsultacjach społecznych dokumentów programowych, strategicznych bądź 

projektów aktów prawnych, wiodące powinno być włączanie w proces tworzenia 

dokumentu organizacji, instytucji i mieszkańców poprzez tworzenie grup roboczych, 

reprezentatywnych lub prowadzenie badań ankietowych. 

 

3) W trakcie organizowania działań konsultacyjnych istotna jest akcja informacyjno-

promocyjna. Należy wykorzystywać możliwie szeroki wachlarz narzędzi komunikacyjnych. 

W zależności od tematu konsultacji warto nawiązać kontakt z lokalnymi liderami społecznymi 

lub konkretnymi organizacjami pozarządowymi, które mogą wspomóc w informowaniu 

mieszkańców o prowadzonych działaniach. Praktyka pokazuje, że współpraca z lokalnymi 

liderami w trakcie konsultacji sprzyja zwiększeniu zaangażowania mieszkańców. 

 

Jednocześnie zauważalne jest znikome zaangażowanie organizacji pozarządowych w procesy 

konsultacyjne. NGO chętnie uczestniczą w działaniach wynikających z realizowanych przez 

siebie projektów, finansowanych ze źródeł zewnętrznych (zwykle publicznych). Natomiast 
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sporadyczny jest udział organizacji pozarządowych w konsultacjach nieobjętych projektami 

zewnętrznymi.  
 

→ Należy rozważyć możliwość silniejszej aktywizacji środowiska pozarządowego w kwestii 

udziału w konsultacjach społecznych, np. poprzez bliższą współpracę z lokalnymi liderami 

społecznymi czy organizacjami pozarządowymi w trakcie organizacji konsultacji 

społecznych. Można także korzystać w tej kwestii ze wsparcia Rady Działalności Pożytku 

Publicznego dla miasta Torunia. 

 

4) W stosunku do 2013 r. częściej stosowano narzędzia, których celem były aktywizacja 

uczestników konsultacji. Do najbardziej popularnych należały spacery badawcze oraz 

warsztaty. Jednocześnie można stwierdzić, że procesy konsultacyjne, w których zastosowano 

takie narzędzia jak np. spacery badawcze, spacery fotograficzne czy warsztaty z mapą, 

cieszyły się większa popularnością wśród mieszkańców. Można stwierdzić, że jest to 

atrakcyjna forma zgłaszania uwag i pomysłów na danym temacie. 
 

→ Planując działania w procesie konsultacyjnym należy stosować techniki aktywizujące 

uczestników (np. warsztaty, spacer badawczy). Wykorzystanie takich narzędzi sprzyja 

zwiększeniu atrakcyjności konsultacji, a tym samym zwiększeniu liczby osób biorących 

udział w konsultacjach.  

 

5) Z uwagi na rosnący corocznie zakres konsultacji społecznych oraz rozwój procedury 

budżetu partycypacyjnego, należy rozważyć wzmocnienie zespołu zajmującego się tą 

tematyką w ramach Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji. Obecnie jest to zespół 

trzyosobowy. Poszerzenie tej grupy umożliwi szersze działanie, sięganie po bardziej 

atrakcyjne i jednocześnie wymagające większego nakładu pracy narzędzia konsultacyjne, co 

może przyczynić się do wzrostu liczby mieszkańców angażujących się w procesy 

partycypacyjne i upowszechnienie idei konsultacji społecznych.  
 

→ Należy przeanalizować możliwości zwiększenia liczebności zespołu zajmującego się 

przygotowaniem i realizacją konsultacji społecznych, w tym budżetu partycypacyjnego. 
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