
HARMONOGRAM PRAC WARSZTATOWYCH 
nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka

Miejsca spotkań wskazane w tabeli:
AULA – Główne wejście do Ratusza od Starego Rynku, pierwsze piętro,
E-45 – Sala w budynku Ratusza wejście od ul. Kazimierza Wielkiego, pierwsze piętro
206 – Sala w budynku Ratusza wejście od Starego Rynku, drugie piętro

Termin Zespół Opracowujący Strategię (ZOS)
Zespół nr 1 Zespół nr 2 Zespół nr 3

2 września 2008
10.00 - 11.55
Spotkanie  z zespołem Opracowujący 
Strategię (ZOS)

(miejsce: AULA) 
Posiedzenie plenarne, inauguracja prac nad strategią
wprowadzenie do strategii rozwoju:

- zdefiniowanie podstawowych pojęć,
- uzgodnienie sposobu i organizacji pracy,
- określenie zakresu planowanych prac,
- prezentacja podstawowych informacji o stanie miasta.

12.00 - 12.30 przerwa  - kawa, herbata

12.30 - 15.30
prace w zespołach roboczych

(miejsce: AULA)
identyfikacja głównych 
problemów miasta w sferze 
społecznej - zaspokojenie potrzeb 
społecznych

(miejsce: E-45)
identyfikacja głównych 
problemów miasta w sferze zasobów 
i potencjałów miasta (infrastruktura 
techniczna, społeczna, gospodarka 
przestrzenna i ekologia)

(miejsce: 206)
identyfikacja głównych 
problemów miasta w sferze 
gospodarczej

8 września 2008 - prace w zespołach roboczych
9.00 - 11.30 (miejsce: E-45)

określenie czynników 
rozwojowych miasta; czynniki 
sprzyjające (atuty) i niesprzyjające 
(słabości) oraz szanse i zagrożenia w 
otoczeniu w zakresie zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców

11.30 - 12.00 przerwa  - kawa, herbata
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Termin Zespół Opracowujący Strategię (ZOS)
Zespół nr 1 Zespół nr 2 Zespół nr 3

12.00 - 14.30 (miejsce: E-45)
określenie czynników 
rozwojowych miasta; czynniki 
sprzyjające (atuty) i niesprzyjające 
(słabości) oraz szanse i zagrożenia w 
otoczeniu w zakresie zasobów i 
potencjałów miasta (infrastruktura 
techniczna, społeczna, gospodarka 
przestrzenna i ekologia)

14.30 - 15.30 przerwa  - kawa, herbata
15.30 - 18.00 (miejsce: E-45)

określenie czynników 
rozwojowych miasta; czynniki 
sprzyjające (atuty) i niesprzyjające 
(słabości) oraz szanse i zagrożenia w 
otoczeniu w sferze gospodarczej

15 września 2008
11.00 - 12.30                 
wspólna praca wszystkich zespołów 
roboczych - Zespół Opracowujący 
Strategię (ZOS)

(miejsce: AULA)
sformułowanie głównych założeń do strategii, określenie i sformułowanie misji miasta

12.30 - 13.00  przerwa  - kawa, herbata
13.00 - 15.30 
prace w podzespołach

(miejsce: AULA)
sformułowanie celów 
strategicznych miasta w zakresie 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców

(miejsce: E-45)
sformułowanie celów 
strategicznych miasta w zakresie 
zasobów i potencjałów miasta 
(infrastruktura techniczna, społeczna, 
gospodarka przestrzenna i ekologia)

(miejsce: 206)
sformułowanie celów 
strategicznych miasta w sferze 
gospodarczej

22 września 2008
9.00 - 11.30 (miejsce: E-45)

określenie strategii działania, 
projektów i polityk branżowych 
do celów strategicznych w sferze 
gospodarczej - część I

12.30 - 13.00  przerwa  - kawa, herbata
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Termin Zespół Opracowujący Strategię (ZOS)
Zespół nr 1 Zespół nr 2 Zespół nr 3

12.00 - 14.30 (miejsce: E-45)
określenie strategii działania, 
projektów i polityk branżowych 
do celów strategicznych w zakresie 
zasobów i potencjałów miasta 
(infrastruktura techniczna, społeczna, 
gospodarka przestrzenna i ekologia) - 
część I

14.30 - 15.30  przerwa  - kawa, herbata
15.30 - 18.00 (miejsce: E-45)

określenie strategii działania, 
projektów i polityk branżowych 
do celów strategicznych w zakresie 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców - 
część I

23 września 2008
9.00 - 11.30 (miejsce: E-45)

określenie strategii działania, 
projektów i polityk branżowych 
do celów strategicznych w zakresie 
zasobów i potencjałów miasta 
(infrastruktura techniczna, społeczna, 
gospodarka przestrzenna i ekologia) - 
część II oraz uzgodnienie listy zadań 
wymagających współdziałania z 
partnerami zewnętrznymi

12.30 - 13.00  przerwa  - kawa, herbata
12.00 - 14.30 (miejsce: E-45)

określenie strategii działania, 
projektów i polityk branżowych 
do celów strategicznych w zakresie 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców - 
część II oraz uzgodnienie listy zadań 
wymagających współdziałania z 
partnerami zewnętrznymi

14.30 - 15.30  przerwa  - kawa, herbata
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Termin Zespół Opracowujący Strategię (ZOS)
Zespół nr 1 Zespół nr 2 Zespół nr 3

15.30 - 18.00 (miejsce: E-45)
określenie strategii działania, 
projektów i polityk branżowych 
do celów strategicznych w sferze 
gospodarczej - część II oraz 
uzgodnienie listy zadań wymagających 
współdziałania z partnerami 
zewnętrznymi

20 października 2008 - termin rezerwowy
9.00 - 11.30 (miejsce: AULA)

termin rezerwowy dla wszystkich zespołów roboczych, możliwość uzupełnienia wyników w zależności od 
przebiegu i wyników poprzednich spotkań, do ustalenia w trakcie pracy

11.30 - 12.00  przerwa  
20 października 2008
12.00 - 14.15 Prezentacja wyników prac Zespołu Opracowującego Strategię.

Uczestniczą wszyscy członkowie zespołów + zaproszeni goście
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