
 

         

Kraków, dnia 6 maja 2011 

Notatka ze spotkania 6 maja 2011 roku w siedzibie MOSiR 

Uczestnicy - Państwo:  

 Mariusz Szmit – MOSiR 

 Katarzyna Zaleska – Rada Kultury Przestrzeni 

 Jacek Kowalski, Jolanta Marzec-Bielecka – Smit i Smit Consulting 

Cel spotkania:  

- ustalenie zasad współpracy miedzy Stronami, 

- ustalenie form i harmonogramu przeprowadzania konsultacji społecznych z interesariuszami, 

- ustalenie form i harmonogramu raportowania etapów pracy .  

Ustalenia: 

1. MOSiR oraz Rada Kultury Przestrzeni stworzą listę interesariuszy, którą przekażą Wykonawcy do 10 maja 

2011 roku. 

2. 17 maja 2011 odbędzie się konferencja robocza z udziałem interesariuszy.  

Po stronie Wykonawcy jest przeprowadzenie konferencji oraz przygotowanie i rozesłanie zaproszeo, wg 

listy jw za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po stronie MOSiR jest potwierdzenie telefoniczne 

zaproszeo, udostępnienie sali oraz logistyka. 

 

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja nad przygotowywaną Koncepcją, zebranie sugestii, 

wymagao i informacji o ograniczeniach dotyczących produktu „Dolina Bystrzycy”. 

3. Na podstawie wniosków i informacji uzyskanych na konferencji  zostaną opracowane wytyczne do 

Koncepcji, sformułowane w postaci rozdziału w ramach opracowania dokumentacji.  

4. Całośd konkluzji wynikających z konferencji oraz z miesięcznych – indywidualnych konsultacji będzie 

zawierał Raport konsultacji społecznych. Raport zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przekazany 

MOSiR do 20 czerwca 2011 roku. Podmiotami, które mają prawo do opiniowania Raportu są: MOSiR, 

Prezydent Miasta Lublin oraz Rada Kultury Przestrzeni. 

5. Inne ustalenia spotkania: 

a) niezbędne jest wyznaczenie osoby ze strony MOSiR do bezpośredniej współpracy z Wykonawcą  

(możliwe  zaangażowanie Pana Grzegorza Wójcikowskiego – Pełnomocnika Pana Prezydenta).  
 

b) Uczestnicy spotkania zapoznali się z przygotowanym przez Wykonawcę harmonogramem prac nad 

Koncepcją i zatwierdzili go. 
 

c) Wykonawca wyjaśnił kwestie związane z metodologią prac nad Koncepcją. 
 

d) Pan Mariusz Szmit zgłosił potrzebę klarownej artykulacji celu Koncepcji, którym jest „zwrócenie 

mieszkaoców Lublina ku Bystrzycy” 
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e) Nierozstrzygniętym pozostało, do jakiego momentu prac nad Koncepcją Rada Kultury Przestrzeni 

może zgłaszad sugestie dotyczące symboliki i funkcjonalności produktu „Dolina Bystrzycy”. 

 

Notatkę sporządziła  

Jolanta Marzec-Bielecka 

Smit i Smit Consulting 


