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11..  UUcczzeessttnniiccyy  kkoonnffeerreennccjjii    

 
  

Płock 

1. Mirosław Milewski (Prezydent Miasta Płocka) 

2. Tomasz Kolczyński (Zastępca Prezydenta Miasta Płocka) 

3. Iwona Wierzbicka 

4. Barbara Udałow 

5. Anna Lewandowska 

6. Aneta Pomianowska 

7. Dorota Kolczyńska 

8. Małgorzata Pasiewicz 

9. Katarzyna Sierandt 

Elbląg 

10. Anna Steinke 

11. Katarzyna Wiśniewska 

12. Jacek Bocheński 
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Słupsk 

13. Andrzej Poźniak 

14. Maciej Araszkiewicz 

Bydgoszcz 

15. Grzegorz Rosa 

16. Stanisław Wroński 

17. Grażyna Lipska 

Włocławek  

18. Sławomir Bieńkowski  

19. Bogumił Gdybek 

20. Agnieszka Sierakowska 

Białystok 

21. Jerzy Tokajuk  

22. Andrzej Chwalibóg 

23. Justyna Sołowiej 

Tczew 

24. Mirosław Pobłocki 

25. Danuta Morzuch-Bielawska 

26. Joanna Ćwiklik 

 

Eksperci zewnętrzni: 

27. Jean-Loup Drubigny (URBACT) 

28. Janusz Szewczuk – Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, (Szczecin) 

29. dr Waldemar Chmielewski  ( Umbrella Program),  

30. dr Mirosław Grochowski  (Warsaw University), 

31. dr Marek Pieniążek (Warsaw University),  

32. Piotr Brzeski  (Mazovian Office of Spatial Planning and Regional Development)  

33. Jarosław Kuczyński (Płock consultant). 
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22..  PPRROOGGRRAAMM  KKOONNFFEERREENNCCJJII  OOTTWWIIEERRAAJJĄĄCCEEJJ    PPRROOJJEEKKTT  „„UURRBBAAMMAASS””  

PPŁŁOOCCKK      0055  ––  0066  kkwwiieettnniiaa  22000066rr..  

 

5 kwietnia 2006 

 

I Oficjalna część konferencji 
Dr Waldemar Chmielewski – moderator 

 

1030-1100          Rejestracja uczestników – (kawa, herbata) 

 

11 00  - 1110  Omówienie programu, przedstawienie tematów prezentacji przez ekspertów  

  krajowych i zagranicznych, krótka prezentacja zespołu koordynującego projekt - 

  Kierownik WUG.IV.RR. A.Lewandowska 

 

1110 – 1140    Otwarcie  konferencji, przemówienia Prezydenta Miasta  Płocka-Mirosława  

Milewskiego, Jean-Loup Drubigny – Dyrektora Sekretariatu URBACT i zaproszonych 

gości.  

 

1140 - 1230 prezentacje miast 

 

   ok. godz. 1230  Kawa, herbata oraz konferencja prasowa z udziałem miasta Płocka,  

przedstawicieli URBACTu, ekspertów i wyznaczonych przedstawicieli miast 

partnerskich oraz zaproszonych gości. 

 

1230 - 1400  Prezentacja URBACTu nt celów programu i kapitalizacji wiedzy i doświadczeń w 

ramach programu, przedstawienie wymogów Urbactu. 

  Zakończenie pierwszej oficjalnej części konferencji. 

    

II robocza część konferencji  
1530– 1600 Wdrożenie projektu– Iwona Wierzbicka –Koordynator Projektu 

1600 – 1645  Omówienie budżetu projektu oraz wymogów formalnych i finansowych – Dorota 

Kolczyńska  

  i Anna Lewandowska (UMP) 

1645 – 1730  Pytania, dyskusja    

1900  Kolacja 
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6 kwietnia 2006r. 

 

8 30 – 8 35   Omówienie programu dnia   -   Dyrektor WUG 

 

840 – 10 00   Wystąpienie eksperta krajowego   -   Stosowane praktyki, narzędzia i czynniki  

   krytyczne w zarządzaniu strategicznym w Polsce  

    

   10 00 – 10 15  Przerwa na kawę  

 

10 15 - 12 00   Zasady wdrażania i realizacji projektu – omówienie założeń, przykładów, 

przedstawienie uczestnikom projektu dalszych wytycznych do realizacji projektu – 

Iwona Wierzbicka – Dyrektor WUG (UMP) i Jarosław Kuczyński – ekspert lokalny 

 

12 00 – 12 15  Przerwa na kawę  

 

12 15 - 13 30  Zasady wdrażania i realizacji projektu – omówienie założeń, przykładów i wytycznych, 

przedstawienie uczestnikom projektu dalszych wytycznych do realizacji projektu – 

kontynuacja 

 

1500 – 1600 Podsumowanie konferencji i seminarium, wnioski i ustalenia, harmonogram  działań  

   do następnego seminarium 

 

1600 – 1700  Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu 

 

3. Uroczystość powitalna 

 

3. 1. Wprowadzenie 

Anna Lewandowska  

Urząd Miasta Płocka  

Członek Zespołu Koordynacyjnego Projektu URBAMAS 

 

Spotkanie otworzyła zgodnie z programem Pani Anna Lewandowska – pracownik Wydziału 

Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru, członek zespołu koordynacyjnego projektu                    

i przedstawiła program spotkania oraz wszystkich członków Zespołu Koordynacyjnego 

URBAMAS.  
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W zespole koordynacyjnym projektu są: 

 Iwona Wierzbicka  Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – 
Koordynator Projektu (sprawy merytoryczne) /coordinator 
024 367 14 51, fax: 024 367 17 15; mobile: 694 556 917, e-mail –  
iwona.wierzbicka@ump.pl; 

 
 Anna Lewandowska  - Kierownik Referatu Programowania Strategii i Rewitalizacji 
Starówki – osoba odpowiedzialna za kontakty z Urbactem i miastami partnerskimi Projektu 
oraz przygotowanie merytoryczne i organizacyjne Projektu / contact person 

 024 367 14 55, fax: 024 367 17 15; e-mail -  anna.lewandowska@ump.pl 
 mobile: 501 536 722 
 

 Barbara Udałow - Kierownik Oddziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego – 
osoba odpowiedzialna za przygotowanie merytoryczne i organizacyjne Projektu / 
methodological and thematic support 

 024 367 14 56, fax: 024 367 17 15; 
 

 Aneta Pomianowska – Koordynator Zespołu ds. Organizacyjno-Finansowych Wydziału– 
osoba odpowiedzialna za sprawy formalne (umowy itp., zamówienia) Projektu / formalities 
and organisation (i.e. contracts, public procurement) 

 024 367 14 51, fax: 024 367 17 15; mobile: 694 556 917  
 e-mail –  aneta.pomianowska@ump.pl 
 

 Dorota Kolczyńska – Wydział Skarbu i Budżetu – osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie spraw finansowych Projektu / financies 
024 367 15 54, fax: 024 367 15 21; e-mail –  nadzor.finansowy@ump.pl 
 
 

3.2. Mowa powitalna  

 

 

Mirosław Milewski 

Prezydent Miasta Płocka 

 

  Szanowni Państwo! 

 Witam Państwa w stołecznym książęcym Płocku. Miło nam gościć Pana Jean-Loup 

Drubigny – Dyrektora Sekretariatu URBACT. Cieszę się, że zechcieli wziąć udział w 

konferencji przedstawiciele miast: Elbląga, Włocławka, Bydgoszczy, Słupska, Tczewa i 

Białegostoku, uczestnicy projektu URBAMAS, który, o czym z dużą radością Państwa 

informuję, został zatwierdzony 10 marca br. przez Komitet Monitorujący Programu URBACT 
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do współfinansowania i wsparcia eksperckiego. Możemy czuć się usatysfakcjonowani, że 

URBAMAS jest jednym z pierwszych w Polsce projektów wspieranych przez program 

URBACT. To niezwykle nobilitujące, zarówno dla naszego miasta – jako partnera wiodącego, 

jak i dla wszystkich partnerów wspólnego przedsięwzięcia. Dzięki programowi URBACT mamy 

szansę zaistnieć w sieci miast europejskich, czerpać z ich wiedzy i doświadczeń oraz dzielić 

się własnymi osiągnięciami. 

Dziś mamy już zatwierdzony URBAMAS i rozpoczynamy jego realizację. Myślę, że 

otwarcie projektu jest najwłaściwszą chwilą, by przypomnieć ideę jego powstania. 

Zintegrowanie procesu zarządzania miastem w Polsce jest teraz, 2 lata po akcesji do Unii 

Europejskiej, głównym wyzwaniem. Wynika to z wymogów wszystkich funduszy unijnych, 

których środki są jednym z podstawowych źródeł finansowania inwestycji miejskich, ale też 

przede wszystkim z potrzeb prawidłowego funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju 

miasta. Dotąd planowanie tego procesu często było skoncentrowane jedynie na 

poszczególnych dziedzinach życia, bez całościowego spojrzenia na problem. 

MMiiaassttaa  uucczzeessttnniicczząąccee  ww  pprroojjeekkcciiee  mmaajjąą  dduużżee  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiee  ww  kksszzttaałłttoowwaanniiuu  pprroocceessuu  

rroozzwwoojjuu..  WWzzaajjeemmnnee  sszzkkoolleenniiaa,,  wwpprroowwaaddzzeenniiee  pprrzzeezz  ppaarrttnneerróóww  ddoobbrryycchh  pprraakkttyykk  pprrzzyynniieessiiee  

eeffeekkttyy  ww  ppoossttaaccii  sskkuutteecczznniieejjsszzeeggoo  zzaarrzząąddzzaanniiaa  ii  bbaarrddzziieejj  ddyynnaammiicczznneeggoo  pprrzzeeoobbrraażżaanniiaa  mmiiaasstt..  

BBęęddzziieemmyy  wwssppóóllnniiee  nnaadd  ttyymm  pprraaccoowwaaćć..    

Grupą docelową projektu są zarówno władze miasta jak i pracownicy odpowiedzialni 

za zarządzanie w obszarach planowania przestrzennego, inwestycji związanych                     

z infrastrukturą i architekturą oraz za program rozwoju i  jego wdrażanie. 

Celem URBAMAS jest opracowanie swoistego podręcznika, prezentującego modelowy 

system zarządzania przestrzenią miejską w oparciu o doświadczenia i metody stosowane w 

każdym z miast uczestniczących w projekcie oraz w innych miastach europejskich. Każdy                

z partnerów przedstawi przykładowe rozwiązania problemów pojawiających się                     

w poszczególnych sferach funkcjonowania miasta, w których posiada najlepsze osiągnięcia. 

Propozycje zostaną  przeanalizowane i ocenione przez ekspertów polskich i zagranicznych, 

we współpracy ze wszystkimi partnerami projektu. 

URBAMAS jest programem o dużym znaczeniu zarówno dla Płocka jak i dla naszych 

miast partnerskich. Jako jedyny w Polsce projekt sieci krajowej współfinansowanej ze 

środków URBACT ma również szeroki wydźwięk wśród innych samorządów w Polsce i może 

stać się przykładem współpracy  przy rozwiązywaniu wspólnych dla wszystkich miast 

problemów. 
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Mam nadzieję, że wyniki realizacji projektu URBAMAS oraz doświadczenia jego 

uczestników będą wykorzystywane w miastach w Polsce i za granicą, z pożytkiem dla ich 

mieszkańców. I tego właśnie chciałbym życzyć wszystkim.  

   Gości naszego Płocka zachęcam do spacerów i zwiedzania grodu nad Wisłą.  

 

4. Informacje ogólne 
 

4.1. Program URBACT  
Jean-Loup Drubigny 

Dyrektor Sekretariatu URBACT 

 

Pan Drubigny zaprezentował główne cele Programu URBACT.  

UURRBBAACCTT  kkoonncceeppnnttrruujjee  ssiięę  nnaa  rroozzwwiijjaanniiuu  ssiieeccii  ppoommiięęddzzyy  mmiiaassttaammii  zz  rróóżżnnyycchh  kkrraajjóóww  

cczzłłoonnkkoowwsskkiicchh  uunniiii  rreeaalliizzuujjąącc  nnaassttęęppuujjąąccee  cceellee::  

- wymiana dobrych praktyk pomiędzy miastami (Urbact nie jest programem 

inwestycyjnym), 

- Kapitalizacja wiedzy 

- Rozpowszechnianie wiedzy 

- Zwiększanie umiejętności zarządzających miastami 

- Przybliżenie miastom Euroepjskich Funduszy Strukturalnych 

WW  ookkrreessiiee  ffiinnaannssoowwyymm  ww  llaattaacchh  22000022--22000066  uussttaaoonnoowwiioonnoo  33  ggłłóówwnnee  pprriioorryytteettyy::  

--  PPrriioorryytteett  11  ––  WWyymmiiaannaa  ii  rroozzppoowwsszzeecchhnniiaanniiee  wwiieeddzzyy        1155,,88  mmllnn  eeuurroo  

--  PPrriioorryytteett  22  ––  KKaappiittaalliizzaaccjjaa  ii  iinnffoorrmmaaccjjaa        99,,66  mmllnn  eeuurroo  

--  PPrriioottyytteett  33  ––  WWssppaarrcciiee  tteecchhnniicczznnee        22,,77  mmllnn  eeuurroo  

  

Obecnie, URBACT posiada ponad 271 partnerów, w tym 53 z nowych krajów członkowskich. 

Połączeni są oni w ponad 20 sieciach. Wiele miast jest partnerami w więcej niż jednej sieci. 

Ponad 50% miasta liczy ponad 200.000 mieszkańców. Mamy 4 projekty z działania 

KWALIFIKACJE, włączając polski projekt URBAMAS. 
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Kontrakt subsydialny pomiędzy Władzą Wykonawczą a Partnerami Wiodącymi określa 

obowiązki każdej ze stron. Partnerzy Wiodący są także odpowiedzialni za raportowanie, 

wnioskowanie o finansowanie ERDF, jak również ogólną koordynację i zarządzanie siecią oraz 

podpisanie wspólnej umowy ze wszystkimi partnerami projektu. 

 

 4.3. Prezentacje miast 

 

 W trakcie prezentacji miasta przedstawiły swoje doświadczenia i osiągnięcia w 

dziedzinie zarządzania miastem (prezentacje są dostępne na stronie internetowej 

http://www.urbact.org/en/urbamas ) , ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 

przestrzennych oraz określiły następujące problemy w sferze zarządzania miastem: 

- brak koordynacji i zintegrowanego zarządzaniabrak funkcjonujących przepisów o ppt 

- brak wiedzy i doświadczeń w zakresie zintegrowanego zarządzania miastem, w  
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szczególności w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania 

- brak spójności tworzonych dokumentacji,  

- brak systemu przekazywania informacji, 

--  ssttaann  pprraawwnnyy  ––  jjaakkoośśćć  pprrzzeeppiissóóww  rreegguulluujjąąccyycchh  ggoossppooddaarrkkęę    pprrzzeessttrrzzeennnnąą,,  

--  oobbnniiżżeenniiee  rraannggii  ssłłuużżbb  ppllaanniissttyycczznnyycchh  ii  iicchh  pprrooffeessjjoonnaallnneeggoo  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa,,  

--  pprrzzeeddkkłłaaddaanniiee  eeffeekkttóóww  kkrróóttkkoottrrwwaałłyycchh  --  sszzyybbkkiicchh,,  nnaadd  wwiieelloolleettnniimmii  ((  kkaaddeennccyyjjnnoośśćć)),,  

--  kkoommeerrccjjaalliizzaaccjjaa  ddzziiaałłaańń  ww  ssffeerrzzee  oopprraaccoowwaańń  pprrzzeessttrrzzeennnnyycchh,,  

--  bbrraakk  sskkuutteecczznnyycchh  ddzziiaałłaańń  ffiisskkaallnnyycchh  ddoott..  nniieerruucchhoommoośśccii  ––    ooddrraacczzaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiaa  

ppooddaattkkuu  kkaattaassttrraallnneeggoo  

- nniieesskkuutteecczznnoośśćć  ddzziiaałłaanniiaa    „„rreennttyy  uurrbbaanniissttyycczznneejj””  

  

OOcczzeekkiiwwaanniiaa  oodd  pprroojjeekkttuu  UURRBBAAMMAASS::  

--  pprróóbbaa  ookkrreeśślleenniiaa  kkiillkkuu  wwsskkaaźźnniikkóóww  ddoottyycczząąccyycchh  ssttaannuu,,      jjaakkoośśccii  ii  sskkuutteecczznnoośśccii  

zzaarrzząąddzzaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeenniiąą  mmiieejjsskkąą  

- ookkrreeśślleenniiee  mmoożżlliiwwoośśccii  ii  sskkuutteecczznnoośśccii  zzaarrzząąddzzaanniiaa  pprrzzeessttrrzzeenniiąą  ppoopprrzzeezz  iinnssttrruummeennttyy  

nniieeiinnssttyyttuuccjjoonnaallnnee  jjaakk  nnpp..::--  ssttrraatteeggiiee  

--  pprrooggrraammyy  tteemmaattyycczznnee  ((  ffuunnkkccjjoonnaallnnee  ii  oobbsszzaarroowwee))  

--  ppoolliittyykkii  

--  kkoonncceeppccjjee  
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--  ssttuuddiiaa  

--  ppllaannyy  ooppeerraaccyyjjnnee  

--  iittpp  

 

4.4.  Wymogi URBACTu- monitorowanie projektów 

Jean-Loup Drubigny 

Dyrektor Sekretariatu URBACT 

 

- Tylko wydatki poniesione w okresie od marca 2006 do stycznia 2007 są wydatkami 

kwalifikowalnymi dla projektu URBAMAS 

- Zatwierdzony budżet podzielony jest na 8 kategorii wydatków, których należy ściśle 

przestrzegać w trakcie realizacji projektu. 

- Tylko wydatki faktycznie zapłacone kwalifikują się do refinansowania przez ERDF, 

- URBACT nie wypłaca żadnych pieniędzy z góry, 

- Certyfikacji wydatków dokonuje niezależny audytor określony we wniosku. 

- Regulacja 448/04 określa zasady kwalifikowalności wydatków. 

- Koszty personelu są kwalifikowalnym wkładem w projekt i rozlicza się je jak wartość 

pieniężną, 

W związku z tym, że nie ma faktury za pracę pracowników uczestniczących                    

w projekcie stworzone zostały szczególne zasady rozliczania kosztów personelu: 

o prawidłowo udokumentowana decyzja wyznaczająca pracowników do udziału                   

w projekcie i wskazująca, kto ewentualnie zastąpi je przy realizowaniu innych 

zwykłych obowiązków danej osoby,  

o Osoba, która pracuje nad projektem musi rejestrować czas poświęcony 

realizacji projektu  w formie arkusza pracy, 

o Wymagane jest potwierdzenie dokonania płatności z komórki kadrowo-

płacowej ze wskazaniem dziennej / godzinowej stawki osoby zaangażowane w 

projekt, 

o Certyfikowanie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów personelu 

odbywa się w taki sam sposób, jak certyfikowanie innych wydatków. 

- Partner Wiodący ma obowiązek sporządzić w ciągu roku dwa raporty postępu prac. 

Rok jest podzielony na dwa okresy raportowe z zakresu finansowego i postępu prac: 

Styczeń – czerwiec (raport przed końcem września), 
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Lipiec grudzień (raport przed końcem marca), 

- Dla każdego okresu raportowego wymagane są 4 dokumenty: 

o raport postępu prac, 

o raport finansowy, 

o certyfikat wydatków, 

o wniosek o   płatność 

- W przypadku projektu URBAMAS pierwszy raport musi być sporządzony do 30 

września 2006. 

- Monitorowanie projektu odbywa się w elektronicznym systemie PRESAGE, który jest 

narzędziem zarządzania projektem,  dostępnym przez stronę www.urbact.org dla 

uprawnionych podmiotów: Partnera Wiodącego, Partnerów Projektu oraz organy 

certyfikujące wydatki. 

- Aby uzyskać dostęp do systemu odpowiednie instytucje  i osoby (tylko osoby 

wskazane we wniosku uzyskają dostęp do systemu) muszą się zalogować i zwócić się 

do Anne Christine-Lantin o dostęp do Presage (kontakt: ac.lantin@urbact.org ) 

- Partnerzy projektu są odpowiedzialni za wpisywanie informacji o wydatkach do 

systemu w odpowiednich tabelach. 

- Informacja ta jest lokalnie i niezależnie certyfikowana a następnie sprawdzana przez 

Partnera Wiodącego przed dokonaniem certyfikacji dla całego projektu. 

 
4. 5. Informacja ogólna o projekcie URBAMAS 
arch. Iwona Wierzbicka 

DDyyrreekkttoorr  WWyyddzziiaałłuu  UUrrbbaanniissttyykkii,,  AArrcchhiitteekkttuurryy,,  GGeeooddeezzjjii  ii  KKaattaassttrruu  

 Koordynator Projektu 
 

PPrroojjeekktt  „„UURRBBAAMMAASS””,,  ddoottyycczząąccyy  zziinntteeggrroowwaanneeggoo  ssyysstteemmuu  zzaarrzząąddzzaanniiaa  zzrróówwnnoowwaażżoonnyymm  

rroozzwwoojjeemm  mmiiaassttaa  zzee  sszzcczzeeggóóllnnyymm  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  aassppeekkttóóww  pprrzzeessttrrzzeennnnyycchh  tteeggoo  pprroocceessuu,,  

rreeaalliizzoowwaannyy  ww  rraammaacchh  iinniiccjjaattyywwyy  eeuurrooppeejjsskkiieejj  UURRBBAACCTT,,  jjeesstt  aauuttoorrsskkiimm  pprroojjeekktteemm  

pprrzzyyggoottoowwyywwaannyymm  pprrzzeezz  ooggóóllnnooppoollsskkąą  ssiieećć  mmiiaasstt,,  ww  kkttóórreejj  oobbeeccnniiee  uucczzeessttnniicczząą  PPłłoocckk,,  

BBiiaałłyyssttookk,,  BByyddggoosszzcczz,,  EEllbblląągg,,  SSłłuuppsskk,,  TTcczzeeww,,  WWłłooccłłaawweekk..  MMiiaasstteemm  wwiiooddąąccyymm  pprroojjeekkttuu  

UURRBBAAMMAASS  jjeesstt  PPłłoocckk  ––  iinniiccjjaattoorr  pprroojjeekkttuu..  PPrroojjeekktt  jjeesstt  rreeaalliizzoowwaannyy  pprrzzeezz  mmiiaassttaa,,  zz  kkttóórryycchh  

kkaażżddee  mmaa  iinnnnee  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa::  ssuukkcceessyy  ii  pprroobblleemmyy  ww  ddzziieeddzziinniiee  zzaarrzząąddzzaanniiaa..  UUcczzeessttnniiccyy  

pprroojjeekkttuu  nnaa  bbaazziiee    sswwooiicchh  ddoośśwwiiaaddcczzeeńń      ii  cczzeerrppiiąącc  zz  pprraakkttyykkii  mmiiaasstt  eeuurrooppeejjsskkiicchh  zzaa  

ppoośśrreeddnniiccttwweemm  pprrooggrraammuu  UURRBBAACCTT  bbęęddąą  wwyymmiieenniiaałłyy  ssiięę  wwiieeddzząą,,  ii  wwssppóóllnniiee  ssttwwoorrzząą  zzaałłoożżeenniiaa  
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ddoo  wwddrroożżeenniiaa  mmooddeelloowweeggoo  ssyysstteemmuu  zzaarrzząąddzzaanniiaa  mmiiaasstteemm  ww  aassppeekkttaacchh  pprrzzeessttrrzzeennnnyycchh..  

ZZaassaaddnniicczzyymm  aattuutteemm  tteeggoo  pprroojjeekkttuu  jjeesstt  ffaakktt,,  żżee  wwssppiieerraannyy  bbęęddzziiee  pprrzzeezz  PPrrooggrraamm  UURRBBAACCTT,,  

kkttóórryy  kkaappiittaalliizzuujjee  wwiieeddzzęę  zz  zzaakkrreessuu  rroozzwwoojjuu  mmiiaasstt  eeuurrooppeejjsskkiicchh  ii  zzaarrzząąddzzaanniiaa  mmiiaassttaammii..  

PPrrooggrraamm  UURRBBAACCTT  bbęęddzziiee  nniiee  ttyyllkkoo  źźrróóddłłeemm  nnaajjsszzeerrsszzeejj  wwiieeddzzyy  ffaacchhoowweejj  ii  pprraakkttyycczznneejj  wwee  

wwssppoommnniiaanneejj  ddzziieeddzziinniiee,,  aallee  rróówwnniieeżż  wwssppiieerraaćć  bbęęddzziiee  pprroojjeekktt  ffiinnaannssoowwoo..  

Celem projektu jest uzyskanie dokumentu prezentującego modelowy system 

zarządzania przestrzenią miejską w oparciu o doświadczenia i korzystne rozwiązania 

problemów stosowane w każdym z miast partnerskich projektu oraz innych miastach 

europejskich. W ramach utworzonej sieci i przeprowadzanych szkoleń i  warsztatów zostaną 

przedstawione różnorodne aspekty  tego tematu. Każde z miast zajmie się przygotowaniem 

zbioru rozwiązań dla problemów oraz dobrych praktyk w zakresie wycinka systemu (na który 

składają się cztery fazy: prognozowanie, wdrażanie, realizowanie, monitorowanie i ocena 

systemu zarządzania przestrzenią miejską), w zakresie którego posiada najlepsze osiągnięcia. 

Przygotowane rozwiązania będą analizowane i oceniane przez ekspertów polskich i krajowych 

uczestniczących w projekcie we współpracy ze wszystkimi partnerami projektu. 

Problem skoordynowania procesu zarządzania miastem z gospodarowaniem 

przestrzenią w szczególności dotyczy prognozowania rozwoju i przekładania tej prognozy na  

rzeczywiste, tj dostosowane do zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych oraz 

efektywne, tj. z wykorzystaniem zasobów ludzkich, w tym mieszkańców miasta, a także 

ekonomiczne, tj. polegające na wykorzystaniu nie tylko publicznych środków finansowych, 

zarządzanie przestrzenią miejską. Projekt ma służyć zintegrowanemu podejściu do 

zarządzania przestrzenią w miastach partnerskich projektu, ale jego wyniki będą mogły być 

wykorzystywane przez inne miasta polskie i europejskie zgodnie z wymogami programu 

URBACT. 

 

Cele projektu: 

- podniesienie umiejętności profesjonalnych osób odpowiedzialnych za rozwój 

urbanistyczny miast, 

- wzmocnienie świadomości i zrozumienia wśród mieszkańców oraz przedstawicieli 

podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych  i instytucji publicznych miast dla 

problemu zarządzania przestrzenią miasta, 

- wymiana doświadczeń, w szczególności dobrych praktyk, pomiędzy miastami 

partnerskimi sieci, 
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- testowanie (konsultacje) modelowych rozwiązań w wybranych miastach partnerskich. 

 

Oczekiwane wyniki: 

- stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy miastami, urzędnikami, uczelniami                

i mieszkańcami w sferze podejścia do zarządzania przestrzenią miasta poprzez seminaria 

i warsztaty, wymianę urzędników oraz utworzenie strony internetowej, 

- analiza porównawcza sposobu podejścia do zarządzania przestrzenią w każdym z miast 

sieci, 

- przewodnik dla miast określający modelowy sposób zarządzania zrównoważonym 

gospodarowaniem przestrzenią miasta ze wskazaniem najlepszych praktyk                     

i instrumentów zarządzania w aspektach przestrzennych. 

 
5. Wdrażanie projektu URBAMAS 
Iwona Wierzbicka 

DDyyrreekkttoorr  WWyyddzziiaałłuu  UUrrbbaanniissttyykkii,,  AArrcchhiitteekkttuurryy,,  GGeeooddeezzjjii  ii  KKaattaassttrruu  

 Koordynator Projektu 
  

55..11..  MMaattrryyccaa  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  pprroojjeekkttuu  URBAMAS  

 

5.1.1.  mmiiaassttaa  ––  ppaarrttnneerrzzyy  pprroojjeekkttuu  

- Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego 

- Włocławek, Elbląg (Tczew)– Partner projektu – lider bloku tematycznego 

- Białystok, Słupsk, Bydgoszcz – Partner projektu  

  

55..11..22..  ZZaassaaddyy  kkoommuunniikkaaccjjii  iinnffoorrmmaaccyyjjnneejj  mmiiaasstt  ppaarrttnneerrsskkiicchhWszystkie 

dokumenty związane z realizacją teamtyczną projektu URBAMAS przechodzą przez Partnera 

Wiodącego, który jest centrum komunikacji. Tu spływają i wychodzą stąd wszystkie 

dokumenty, w tym dokumenty metodologiczne.  

Liderzy bloków tematycznych opracowują we współpracy z przypisanymi im 

partnerami swój blok tematyczny: 

- Płock – wdrażanie i realizacja (Białystok – wsparcie) 

- Włocławek – analiza i prognozowanie (Bydgoszcz –wsparcie) 

- Elbląg, Tczew – monitorowanie i ocena (Słupsk – wsparcie), 

a następnie przesyłają wypracowane materiały do Partnera Wiodącego, który rozsyła je 
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wszystkim uczestnikom projektu oraz zamieszcza na stronie internetowej URBACTu. 

Całość obrazuje slajd nr 2 z prezentacji Płock nt. wdrażania projektu, która jest dostępna na 

stronie internetowej http://www.urbact.org/en/urbamas . 

 

5.1.3. ZZaassiillaanniiee  kkaaddrroowwee  mmiiaasstt  ppaarrttnneerrsskkiicchh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

5.1.4. STRUKTURA MODELU ZARZĄDZANIA MIASTEM - BLOKI TEMATYCZNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płock – Miasto (Partner) wiodący + lider bloku tematycznego

- Ekspert zagraniczny, 

- Ekspert krajowy, 

- Konsultant lokalny, 

- Białystok 

Włocławek – Partner projektu – lider bloku tematycznego 

 - Konsultant lokalny, 

 - zespół  koordynacyjny (projektowy) 

 - Bydgoszcz 

Elbląg, Tczew – Partner projektu – lider bloku tematycznego 

 - Konsultant lokalny, 

 - zespół  koordynacyjny (projektowy) 

 - Tczew, Słupsk 

Białystok, Słupsk, Bydgoszcz – Partner projektu 

 - zespół  koordynacyjny (projektowy) 

Diagnoza i prognozowanie  
Dokumenty 

• Diagnoza stanu istniejącego  
  - Raport o stanie miasta a w nim informacja ogólna o mieście 

 gospodarcza, 
 środowiskowa, 
 społeczna  
- Analiza SWOT 
- Analiza uwarunkowań rozwoju 
- Scenariusze rozwoju – warianty 
- Wykaz kryteriów wyboru priorytetów 
- Wytyczne do prognozowania rozwoju 

• Prognozowanie rozwoju miasta 
-     Kierunki rozwoju 
- Ustalenia kryteriów wyboru priorytetów 
- Scenariusze rozwoju wraz z założeniami 

do tworzenia lub aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego 
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5.1.6.  Zasady finansowania projektu 

Po prezentacji Pani Iwony Wierzbickiej nt wdrażania projektu URBAMAS Pani Dorota 

Kolczyńska przedstawiła zgodnie z materiałami przedstawionymi uczestnikom projektu 

finansowe aspekty uczestniczenia w projekcie URBAMAS pod kątem wymogów programu 

URBACT. Omówiła zatwierdzony w ramach wniosku projektowego budżet projektu ze 

wskazaniem zakresu koniecznych poprawek. Przedstawiła również podział budżetu na 

poszczególne linie budżetowe i proponowane w nich wydatki, a także wydatki kwalifikowalne 

Programowanie  
Dokumenty 
 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju: 
• część „konstytucyjna”: 
- wizja, 
- misja, 
- kierunki rozwoju, 
- cele szczegółowe, 
• część operacyjna: 
- priorytety rozwoju, 
- programy branżowe  
- priorytety operacyjne, 
- wykaz zadań budżetowych, 

Wdrażanie i realizacja 
Dokumenty 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
- Wieloletnia prognoza Budżetowa WPB 
- Wieloletni Plan Inwestycyjny WPI 
- Regulamin organizacyjny Urzędu (procedury pracy) 

Ocena i monitorowanie 
Dokumenty 

• Roczne oraz okresowe sprawozdania z realizacji 

• Formułowanie wniosków z realizacji strategii w oparciu o: 
 - Analizy danych statystycznych 
 - Badania wskaźników rezultatu i efektywności działań 
 - Badania ankietowe  

• Wytyczne do aktualizacji zapisów strategii 
 - Monitorowane procesów społ..- gosp. w mieście 
 - Monitorowanie aktualizacji zapisów w części konstytucyjnej strategii 
 - Rating miasta 
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w danej linii. Szczegółowe informacje zawierają materiały przekazane uczestnikom projektu 

przed rozpoczęciem konferencji. 

Pani Aneta Pomianowska omówiła sprawy umowy partnerskiej i zasady jej podpisywania. 

Umowa została przekazana uczestnikom wraz z innymi materiałami. 

Spotkanie 5 kwietnia zakończyła dyskusja z uczestnikami projektu, dotycząca głównie 

formalnych i finansowych aspektów udziału w projekcie. 

 

6 Kwietnia 2006  

Drugi dzień spotkania otworzyła Dyrektor WUG – Iwona Wierzbicka, która przestawiła 

program i koreferentów tematów przewidywanych do omówienia w dalszej części programu.  

 

6. Zmiana Potencjału rozwojowego miast polskich  

Janusz Szewczuk 

Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin 

Prezentacja jest dostępna  na stronie http://www.urbact.org/en/urbamas  

Zmiany w zarządzaniu strategicznym rozwojem gmin, jakie  zaznaczyły się na przestrzeni 

od lat 90-tych do chwili obecnej, spowodowane były najpierw transformacją społeczno – 

gospodarczą od 1990r. a następnie przystąpieniem Polski do UE w 2004r.  Przystąpienie 

Polski do UE dało szansę na uzyskanie funduszy na rozwój, ale w zaistniały również 

zagrożenia takie jak: 

 brak przygotowanych projektów głownie z powodu małej liczby profesjonalistów w tym 

zakresie,  

 ograniczona zdolność finansowa  jednostek samorządowych, nawet dla częściowego 

pokrycia wydatków na projekty możliwe do współfinansowania przez UE. 

 Obecnie konieczne jest przygotowanie projektów, które będą finansowane ze środków 

unijnych przyznanych Polsce na lata 2007 – 2013.  System zarządzania w Polsce nie jest 

jeszcze zintegrowany tzn. nie ma ciągłości w wyznaczonych w Strategii celach z WPI i 

programami operacyjnymi. Miasto powinno być traktowane podobnie jak firma, dla której 

sporządza się biznes plan. Takim biznes planem dla miast i gmin jest dobrze sporządzona 

prognoza demograficzna, która ma wielki wpływ na całokształt opracowywanych 

dokumentów strategicznych. Na przestrzeni lat od 1990r zaznaczyły się istotne zmiany 

demograficzne i społeczne, które spowodowały wiele negatywnych zjawisk rzutujących na 

rozwój polskich miast i gmin. Są to m.in. spadek przyrostu naturalnego, zmiany w strukturze 
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wiekowej mieszkańców: 

- odpływ ludzi młodych i przedsiębiorczych do pracy w „starych ” państwach unii,  

- wzrost liczby ludzi nie posiadających stałych dochodów z pracy, 

- brak infrastruktury funkcjonalnej.  

Porównać to można do zbiorowego PIT-u dla  danego miasta, w którym określa się 

wskaźnik wyliczony z ilości podatników (określony w danym przedziale czasowym) mających 

dochody z pracy -  do bezrobocia liczonego jako wypadkowa procesów demograficznych. Im 

większy jest wskaźnik, tym bardziej wzrasta poziom gospodarczy, ale co za tym idzie 

następuje spadek zatrudnienia. Jest to normalne zjawisko ekonomiczne: im większa 

wydajność tym większa stopa bezrobocia. Tam gdzie występuje ekspansja demograficzna 

tam rośnie rynek pracy. Na przykładzie miasta Detroit w USA można przedstawić to zjawisko; 

mimo redukcji zatrudnienia w przemyśle samochodowym, stan zatrudnienia rośnie, gdyż 

stworzono nowe funkcje: parki technologiczne, wdrażane są programy rewitalizacyjne, duży 

nacisk kładzie się na usługi.  

Ważnym wskaźnikiem jest ocena jakości firm. Gdy firma  się rozwija, następuje ożywienie 

gospodarcze, ale istotną kategorią są firmy ze stratą, gdyż zasilają kolejne rzesze 

bezrobotnych.  Stąd wyzwania stojące przed miastem : 

 nowa gospodarka (ubytek miejsc pracy powoduje większą wydajność np. w przemyśle 

włókienniczym wiele stanowisk pracy z ludźmi zastępują operatorzy komputerowych 

maszyn włókienniczych)  

 ograniczone zdolności dochodowe (firmy się przenoszą np. Browar Szczeciński – zarząd 

przeniesiony do W-wy a zakład został), 

 migracje ludzi i firm 

 suburbanizacja ( wyludnianie się centrum i co powoduje rozwój strefy podmiejskiej) 

 wykluczenie społeczne degradacja centrum, 

 potrzeba nowej edukacji. 

W ślad za zmieniającą się strukturą demograficzną musi zmieniać się infrastruktura w 

zakresie usług. Organy samorządowe muszą dokonywać zmiany priorytetów w programie 

rozwoju miasta. Działania priorytetowe dotyczą: 

 ciągłego systemu monitorowania sytuacji gospodarczej i stanu rynku pracy, 

 identyfikacji konkurencyjnych na rynkach zewnętrznych produktów i sektorów 

gospodarki, 

 uzgodnień form i interwencji publicznej w kluczowych dla miasta dziedzinach aktywności 
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gospodarczej 

 wsparcia w formie pomocy techniczno-organizacyjnej  i finansowej dla ludzi zdolnych 

celem tworzenia nowych miejsc pracy, 

 kompleksowego systemu edukacji dla osób wchodzących na rynek pracy oraz dla osób 

uzupełniających lub zmieniających   kwalifikacje. 

 Podstawą do tworzenia programów miasta jest Program Rozwoju Lokalnego, który 

winien być tworzony przy udziale przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców. 

Filarami rozwoju w dobie nowej gospodarki są: 

• Rozpoznanie roli w globalnej gospodarce 

• Kreowanie wysoko kwalifikowanej siły roboczej  

• Inwestowanie w infrastrukturę dla innowacji 

• Poprawa jakości życia 

• Pielęgnowanie klimatu dla innowacji  

• Zdefiniowanie na nowo roli i form działania administracji samorządowej. 

Kontynuując, Pan Szewczuk przedstawił na przykładach miast: Koszalina, Bydgoszczy, 

Poznania w jaki sposób zostały określone i zintegrowane ze sobą w planach rozwoju 

lokalnego wizje, priorytety, programy i projekty. Proces wdrażania strategii i ocena realizacji 

odbywa się poprzez monitoring  strategii, jej ocenę i sporządzanie Planów Rozwoju 

Lokalnego. 

Po przerwie, w dalszej części spotkania zadawano pytania i uwagi  dot. prezentacji 

materiału przekazanego doi tej pory przez Pana Dyrektora Szewczuka. 

Dr Mirosław Grochowski  z Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę na odmienny punkt 

odniesienia do dokumentu Strategii. „Każda decyzja niesie za sobą korzyści i koszty. Wobec 

wielkiej dynamiki zmian pojawiają się wątpliwości co do celów wyznaczonych w strategii”. 

Jego zdaniem nie można patrzeć na dynamikę rozwoju tylko z punktu widzenia ekonomii. Nie 

poruszane było w wykładzie zjawisko mobilności, które wpływa w sposób istotny na 

dynamikę rozwoju miasta - są to użytkownicy, którzy zasilają finansowo lokalny budżet ( np. 

do stolicy  przyjeżdża 300 tys. ludzi, którzy korzystają z różnego rodzaju usług). 

Pan Janusz Szewczuk odniósł się do prezentowanego poglądu. Zwrócił uwagę na to,  że 

aspekt powyższy dotyczy wcześniej omawianego zagadnienia dot. zmian w infrastrukturze 

społecznej tj. tworzenia nowych usług i zmian działalności, które wpływają na atrakcyjność 

miasta. Problem ten nie dotyczy tylko miasta w jego granicach, lecz również jego otoczenia. 

Sprawa ta odzwierciedlona jest w analizach dot. badania rynku pracy i prognozowanych 
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zmianach dot. zjawiska: kim będą nasi mieszkańcy za 30 lat. Polityka migracyjna jest 

zjawiskiem częstym np. nowe miasto Borne Sulinowo ściąga ludzi z wykształceniem 

adekwatnym do określonego profilu usług takich jak: pielęgniarstwo, rehabilitacja, nauczanie 

w zakresie WF. Miasto Sopot pozyskuje środki zupełnie inaczej. Duże tereny osiedli 

mieszkaniowych jednorodzinnych zostały sprzedane bogatym mieszkańcom z zewnątrz. 

najwięcej z Warszawy. Mimo, że domy są zamieszkałe sezonowo przez kilka tygodni w roku, 

nie stanowi to uszczerbku w dochodzie gminy, gdyż koszty utrzymywania willi są całoroczne.  

Dr Marek Pieniążek z Uniwersytetu Warszawskiego nie zgodził się ze stwierdzeniem, że 

kwestie demografii  można porównywać do cyklów rozwoju. Jego zdaniem pozyskiwanie ludzi 

młodych i wykształconych jest celowe.  

Odp. Pana J. Szewczuka - „Gminy powinny dbać o to, aby sprzedać produkt  ( w 

Częstochowie takim produktem są odpusty, w Poznaniu - umożliwienie ukończenia studiów 

na poziomie europejskim, Kraków czerpie dochody z turystyki itp.). Model w kreowaniu 

produktu jest wszędzie taki sam, zmianie ulegają tylko cele i przyporządkowane im programy 

oraz projekty operacyjne. Obecnie dużego znaczenia w zarządzaniu miastami i gminami 

nabierają programy naprawcze dla gmin. Określa się w nich tworzenie nowej jakości usług 

przy ograniczonych możliwościach finansowych gminy. Za przykłady mogą służyć programy 

naprawcze wykorzystane w miastach europejskich np. miasto Malme w Szwecji (jest to 

miasto partnerskie Szczecina) stanowiło do niedawna wielki port handlowy. Zamknięto tu 

wielką cementownię; władze samorządowe poradziły sobie w ten sposób, że tereny po  

wyrobiskach zostały wspaniale zagospodarowane, a na obszarze gdzie zlokalizowana była 

stocznia powstał Uniwersytet. Przez realizację nowej strategii w rolnictwie, powstał nowy 

sektor - żywność funkcjonalna; wielkie  istniejące chłodnie w porcie  zostały przeznaczone na 

przechowywanie żywności z wielu odległych nawet miejsc Europy. 

W Wilnie stworzono nową  jakość przestrzeni  publicznej poprzez budowę 

największego wieżowca w Europie, w którym mieści się m.in. Urząd Miasta. Na Łotwie - w 

mieście Rzeczyca poprzez wygenerowanie systemu edukacji, powstały najlepsze centra 

edukacyjne. Znaczącym przykładem na wykorzystanie nowych rozwiązań strategicznych w 

kraju jest Wrocław, który po powodzi w II połowie lat dziewięćdziesiątych  opracował nowe 

programy rozwojowe. Władze miasta postawiły duży nacisk na rozwój instytucjonalny. 

Prezydent Wrocławia opłaca np. stypendia 13-tej średniej szkole w Szczecinie. 

Prężnie rozwija się również Poznań, który jako pierwszy opracował Plan Rozwoju 

Miasta, a obecnie podjął następną edycję planu, do którego sporządzony zostanie plan 
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realizacyjny. Należy zwrócić uwagę na to, że Poznań traci rocznie 5000 ludzi, ale mimo to 

rozwija się rozszerzając m.in. usługi poza miasto; wysoka jakość zamieszkania  jest tu 

priorytetem .  

Na nowo definiowana jest strategia rozwoju Bydgoszczy, gdzie skupia się uwagę na 

powiązaniu projektów z priorytetami a dalej następuje odpowiednia selekcja zadań do 

realizacji. Centrum miasta jest kołem zamachowym rozwoju. Obecnie tworzy się 4 -letni Plan 

Rozwoju Lokalnego Bydgoszczy, który będzie kosztować miasto 2,5 mld zł.  

 

7. Narzędzia przygotowania planów rozwoju lokalnego  

Janusz Szewczuk 

Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin 

 

Potrzebę opracowywania planów lokalnych określiła ustawa dot. ZPORR. Plan 

Rozwoju Lokalnego jest  dokumentem, który stanowi pomost pomiędzy Budżetem Miasta a 

Strategią . Jest to przeważnie plan obejmujący 4–6 letni okres realizacji a więc jest  

średniookresowym programem branżowym.  Powinien stanowić zintegrowany system 

zarządzania, który  jest  scentralizowaną  wizją miasta, wizją lokalnej społeczności. 

Partycypacja procesu uspołeczniania jest trudna; nie można jej traktować instrumentalnie. 

Dużą rolę odgrywają tu ankieterzy; poprzez  dobrze zdefiniowane ankiety zdobywa się  

cenne informacje w określonych przedziałach czasowych (cyklicznie). 4 letni Program 

Rozwoju Lokalnego stanowi pośredni element zarządzania pomiędzy partnerów 

profesjonalistów ( ludzi, którzy pracują tworząc ten Plan) a  grupą szefów, partnerów 

społecznych, prezydentem i radnymi. 

W środowisku samorządowym w latach 90– tych  stosowano w strategiach budżet 

zadaniowy określany jako WPI. Obecnie warsztat pracy nad strategią opiera się głównie na 

monitoringu ciągłym, trzeba  tworzyć modele na poziomie poszczególnych projektów i liczyć 

wskaźniki (rezultaty np. szkolenia). Wskaźniki oparte na celach strategicznych  powinni 

wynikać z oczekiwań społeczności lokalnej.  

Do najważniejszych podstaw zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem należą: 

  wizja i zidentyfikowane cele społeczności , 

 proces planowania rozwoju uwarunkowany potrzebami partnerów społecznych i 

odbiorców usług 

 system zarządzania oparty na przełożeniu wizji i celów strategii w priorytety i rezultaty 
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projektów realizacyjnych,  

 Kompetencje precyzyjnie rozłożone pomiędzy polityków, profesjonalistów i partnerów 

społecznych, 

 Rozwój instytucjonalny oparty na kroczącym procesie, plany realizacyjne aktualizowane 

co roku, 

 Wskaźniki realizacji zamierzeń oparte na celach strategicznych i oczekiwaniach 

społecznych, 

 Przygotowanie budżetu rocznego zintegrowane z planem realizacji strategii, 

 Wdrożenie systemu zarządzania projektami i pracy zespołów międzywydziałowych 

 Szkolenia pracowników i odpowiedzialność personalna. 

  

Struktura zintegrowanego systemu zarządzania odbywa się na trzech poziomach: 

 Poziom strategiczny: Strategia Rozwoju Miasta + strategie sektorowe 

 Poziom taktyczny: Plan Rozwoju Lokalnego; 2-3 letnie plany realizacyjne, WPI – 4-6 lat; 

plan finansowy 6-8 lat 

 Poziom operacyjny: roczne plany działalności wydziałów, budżet 

  

Proces przygotowania strategii rozwoju rozpoczyna się od organizacji zespołów, a następnie 

tworzy się ocenę konkurencyjności miasta i  przystępuje do opracowania strategii. W 

sporządzaniu strategii zaangażowani  są następujący partnerzy: 

 Zespół roboczy 

 interdyscyplinarny zespół międzywydziałowy 

 Partnerzy społeczni 

 Prezydent i Rada . 

Dobrze przygotowana Strategia rozwoju powinna zawierać deklarację wizji, 3 – 5 

celów strategicznych, 5 – 8 priorytetów ( celów operacyjnych)  oraz programy, a w ich 

ramach projekty. W praktyce wygląda to tak: na początku roku rozpoczyna się 

przeprowadzanie analiz, które mogą wymusić zmianę priorytetów, potem przeprowadzane są 

konsultacje społeczne; ok. kwietnia powinno być absolutorium – określone zostają priorytety 

i fiszki projektowe. Następnie sporządza się analizy finansowe. Dwa razy w roku można taki 

materiał zaprezentować na sesji i w dyskusjach publicznych. Na ostatniej sesji w roku 

omawiany jest budżet, PRL, WPI i analizy finansowe ze stawkami podatku i kredytów.  

Od początku następnego roku wymieniony cykl jest powtarzany. Ważne jest, że w 
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ramach tych prac co 4–6 lat zmienia się PRL i w tym czasie pojawia się odpowiedni moment 

nad zmianami w studium i w   planach miejscowych. Zatem widać jak instrumenty 

planistyczne są powiązane ze strategią. Należy dążyć do pełnego zintegrowania metodyki 

strategii z planowaniem przestrzennym. Z kolei, aby zarządzanie płynnością finansową było 

skuteczne, powinny  być tworzone programy naprawcze i programy zdolności kredytowej. 

 

8. Dyskusja i wstępne ustalenie zakresu doświadczeń partnerów 

projektu w dziedzinie zarządzania miastem  

Jarosław Kuczyński - Konsultant Lokalny i 

Iwona Wierzbicka – Koordynator Projektu 

 

Pani Wierzbicka określiła dalszy program prac nad projektem: 

 dokonanie inwentaryzacji dokumentów, 

 opisanie dobrych i złych praktyk w opracowywanych dokumentach. W tym temacie 

zaproponowała aby partnerzy projektu podzielili się tą wiedzą drogą elektroniczną. 

 opracowanie wzorów, które nastąpi na spotkaniu czerwcowym. 

Następnie Pani Wierzbicka wspólnie z Panem J. Kuczyńskim przystąpiła do prezentacji 

modułów. projektu. Określiła cykl prac w blokach tematycznych którym podporządkowane 

zostały dokumenty programowe : 

I. Diagnoza i prognozowanie rozwoju miasta ; w tym: 

• Informacja ogólna o mieście ( społeczno – gospodarcza), środowiskowa 

• Raport o stanie gminy 

• Analiza SWOT (analiza uwarunkowań rozwoju, scenariusze rozwoju, kryteria 

priorytetów, wytyczne do prognozowania rozwoju) 

• Prognozowanie rozwoju miasta: kierunki rozwoju (kryteria wyboru priorytetów), 

scenariusze rozwoju - w tym założenia do aktualizacji studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

II. Programowanie rozwoju miasta; w tym: 

• Część konstytucyjna Strategii: wizja, misja, kierunki rozwoju cele szczegółowe 

(wskaźniki kryteria) 

• Część operacyjna: 

• priorytety rozwoju (z uzasadnieniem), wykaz programów branżowych i priorytetów 

operacyjnych 
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• wykaz zadań budżetowych 

  

III. Wdrażanie i realizacja strategii :  

• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

• Wieloletnia Prognoza Budżetowa 

• Wieloletni Plan Inwestycyjny 

• Regulamin Organizacyjny Urzędu (procedury pracy). 

 Zagadnienia z wyszczególnieniem poszczególnych problemów zawarte zostały w 

materiałach, przekazanych wcześniej wszystkim uczestnikom spotkania, a nastęnie 

przekazanych uczestnikom w formie elektronicznej jako ankieta. 

 

9. Posiedzenie Komitetu Sterującego URBAMAS 

Prowadzący: 

Anna Lewandowska 

Dorota Kolczyńska 

 

 Lista członków Komitetu Sterującego została przekazana uczestnikom  projektu przed 

rozpoczęciem konferencji. 

Przedstawiono propozycję zwiększenia budżetu oraz dokonania zmian w zakresie 

wysokości dofinansowania, a także harmonogram działań do kolejnego seminarium. Komitet 

Sterujący po głosowaniu (stosunek głosów: 4 za, 2 przeciw) zaakceptował proponowane 

zwiększenie budżetu i przedstawiony harmonogram działań. Termin następnego spotkania 

ustalono na dni 19-21.06.2006, miejsce spotkania: Płock (Protokół z głosowania oraz 

propozycja zwiększenia budżetu i harmonogram prac do następnego seminarium znajdują się 

w aktach projektu URBAMAS. 

 

        Płock, 28 kwietnia 2006 


