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Raport z konsultacji społecznych 

 dotyczących realizacji projektu KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and 

SPACE 

CEL 
Ocena efektów i elementów projektu KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE, którego 
realizacja zakończyła się w grudniu 2021 r.  

TERMIN 
Konsultacje prowadzono w dniach od 1 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. 

SPOSÓB PROWADZENIA KONSULTACJI 

Zawiadomienie o konsultacjach 

O zamiarze, formie i terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańcy 

Kołobrzegu oraz wszyscy zainteresowani zostali poinformowani poprzez publikację 

obwieszczenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 listopada 2021 r. w BIP-ie Urzędu 

Miasta Kołobrzeg, na stronie internetowej www.gis.kolobrzeg.pl oraz na tablicy informacyjnej 

usytuowanej na budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

 

 
Rysunek 1 Obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kołobrzeg zakładka Konsultacje Społeczne 

http://www.gis.kolobrzeg.pl/
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Rysunek 2 Zaproszenie do wypełnienia ankiety na stronie www.gis.kolobrzeg.pl 

Metody konsultacji 

W ramach konsultacji zaplanowano następujące działania: 

 spotkanie partycypacyjne, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2021 r. w ramach konferencji 
kończącej projekt; konferencja była organizowana online; transmisja na kanale YouTube 
Urzędu Miasta Kołobrzeg rozpoczęła się o godz. 10:00,  

 możliwość zadawania pytań na czacie kanału w trakcie ww. konferencji, 

 przeprowadzenie badań ankietowych w trakcie spotkania partycypacyjnego w dniu  
13 lipca 2021 r., 

 przeprowadzenie ankiety za pomocą platformy Google w dniach od 1 grudnia 2021 r.  
do 22 grudnia 2021 r., (link do ankiety jest podany na stronie www.gis.kolobrzeg.pl oraz 
Facebooku KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE); 

 zbieranie uwag i opinii poprzez Facebooka KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE  
w dniach 1 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. 

PRZEBIEG KONSULTACJI 

Spotkanie konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne przeprowadzono w ramach konferencji kończącej projekt 

KOŁOBRZEG. HUMAN, PART and SPACE, która odbyła się online w dniu 2 grudnia 2021 r. 

Transmisja konferencji rozpoczęła się na kanale YouTube Urzędu Miasta Kołobrzeg o godz. 

10:00. Podczas konferencji omówiono realizację projektu, jego poszczególnych zadań oraz 

efektów: 

 Strategię Smart City, 

 Hackathon, 

 Oprogramowanie GIS i platformę wymiany doświadczeń, 

http://www.gis.kolobrzeg.pl/
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 System Informacji Przestrzennej, 

 Warsztaty z modelowania i druku 3D 

 Zdjęcia lotnicze i model 3D miasta 

 Inwentaryzację reklam, 

 Partycypację społeczną, 

 Podręcznik dobrych praktyk. 

 

Rysunek 3 Plakat reklamujący Konferencję kończącą projekt 

Podczas prezentacji o partycypacji społecznej Pani Karolina Bilska poinformowała widzów  

o trwających do 22 grudnia 2021 r. konsultacjach społecznych, dotyczących oceny realizacji 

projektu KOŁOBRZEG. HUMAN, PART AND SPACE. Zachęcała do wypełnienia ankiety 

dostępnej na stronie www.gis.kolobrzeg.pl oraz do przesłania uwag na FB. 

Konferencję na kanale YouTube Urzędu Miasta Kołobrzeg obejrzało 267 osób. Nikt w jej 

trakcie nie zadał pytań na czacie kanału.7 osób polajkowało wideo. 

http://www.gis.kolobrzeg.pl/
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Zdjęcie 1 Kuluary konferencji 

 
Rysunek 4 Ostatni slajd prezentacji o partycypacji w projekcie 

BADANIA ANKIETOWE I UWAGI 

W celu zbadania jak mieszkańcy oceniają realizację projektu przygotowano ankietę, która 

został umieszczona w internecie na platformie Google.  

Zawierała ona 8 pytań merytorycznych (5 wyboru i 3 otwarte) oraz 3 dotyczące osoby 

ankietowanej. 

1. W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o projekcie, prosimy o wskazanie źródła informacji?  

2. Czy podobała się Pani/ Panu realizacja jakiegokolwiek elementu projektu?  
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3. W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pytaniu nr 2 proszę o wskazanie - realizacja, 

których elementów projektu szczególnie się Państwu podobała (można zaznaczyć kilka)?  

4. Czy mają Państwo uwagi do realizacji jakiegoś elementu projektu? Może należałoby  

je przeprowadzić w inny sposób? 

5. Czy serwisy mapowe z danymi dostępne na stronie www.gis.kolobrzeg.pl spełniają Państwa 

oczekiwania? 

6. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” w powyższym pytaniu, prosimy o wskazanie  

co należałoby zmienić lub wprowadzić w ww. serwisach mapowych? 

7. Czy "Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg" spełnia Państwa oczekiwania? 

8. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w powyższym pytaniu, prosimy o wskazanie co 

należałoby zmienić lub wprowadzić? 

9. Czy jest Pani/Pan mieszkanką/mieszkańcem Kołobrzegu? 

10. Płeć? 

12. Wiek? 

 

Rysunek 5 Formularz ankiety online 

W sumie otrzymaliśmy 22 wypełnione ankiety. 

 

 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone konsultacje społeczne wykazały, że prawie 96 % osobom, które wypełniły 

ankietę, podobała się realizacja jakiegoś elementu projektu. Najbardziej podobała  

się realizacja głównych zadań projektu tj. budowa systemu informacji przestrzennej dla miasta 

– 68 % ankietowanych oraz opracowanie „Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg” 50 % 

ankietowanych. 



 
- 6 z 6- 

 

 

Serwisy mapowe z danymi, dostępne na stronie www.gis.kolobrzeg.pl spełniają oczekiwania 

ok 82 % ankietowanych. Natomiast „Strategia Smart City dla Miasta Kołobrzeg” spełniła 

oczekiwania 59 % ankietowanych. 

Ankietowani złożyli uwagę, że konsultacje powinny być szersze i dłuższe. 

Spośród ankietowanych ok. 82 % to mieszkańcy Kołobrzegu, w przeważającej większości 

kobiety oraz osoby w wieku produkcyjnym. 

http://www.gis.kolobrzeg.pl/

