


 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym 

 

 Uchwała Nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy 
Lisewo z dnia 15 listopada 2017 roku 

Oczywiście konsultowana z mieszkańcami  





 
To podstawowe 

narzędzie 
dobrego 

rządzenia 
 



 pełne partnerstwo stron, 

 angażowanie wszystkich zainteresowanych, 
uwzględnianie ich głosów, 

 stosowanie zasad: praworządności, 
przejrzystości, efektywności, odpowiedzialności, 

 odpowiadanie na potrzeby społeczne,  

 odpowiednie miejsce, dogodna pora, dobra 
organizacja (zaplecze techniczne, osobowe, 
opieka dla dzieci, towarzyszące atrakcje itp.) 

 konsens, a nie kompromis! 



 poznanie opinii mieszkańców Gminy 
Lisewo w określonych sprawach, 

 oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy, 

 „ludzie wiedzą lepiej, czego im 
potrzeba”,  

 wzrost poziomu wiedzy  
z różnych dziedzin. 

 









 

 Odrębny e-mail konsultacje@lisewo.com 

 Dedykowane Logo 







 Spotkania otwarte 









 Okazja do bezpośredniej rozmowy 

 Poznanie nowych ludzi i ich opinii 

 



 Spacery badawcze 



 ankiety, sondaże - w tym internetowe 



 Punkt konsultacyjny 



 Ulotki  



 Zbieranie opinii poprzez pocztę 
elektroniczną  
           

konsultacje@lisewo.com 



 Internetowe  
narzędzia  
do konsultacji  
przestrzeni:  
 

 

GIS Partycypacyjny 

 



 Impreza integrująca społeczność 



Piknik dla dzieci z opieką 



 Sposób zagospodarowania przestrzeni 
publicznej 

 

począwszy 
od całej gminy 



 

po konkretne 
miejsca  

 

np. place  
zabaw 



 Strategiczne dokumenty planistyczne, 
programy, plany, strategie 



 Sposoby spędzania wolnego czasu,  
oferty edukacyjne itp. 



 Przedstawiciele interesariuszy – grupy 
reprezentatywne zainteresowanych,  
bardzo rozbudowany klucz wyboru osób 

 Mieszkańcy - w każdym wieku! 

 Organizacje pozarządowe 

 Zewnętrzni i wewnętrzni eksperci,  

 Urzędnicy 

 Służby, straże, inspekcje 

 

 



 

Wynik konsultacji  
ma charakter 
opiniodawczy  

i nie jest wiążący  
dla organów gminy 



 

WYNIKI ANKIET 

 
Pytanie 1.                                                                                                                     

Czy Pana/Pani zdaniem są we wsi Lisewo miejsca, gdzie można by ustawić dodatkowe kosze na 

śmieci? Jeśli tak, to proszę wskazać miejsca, w których byłoby to niezbędne. 

Tak: 41*                            Nie: 16      

                                                                         

Pytanie 2. 

Czy Pana/Pani zdaniem są we wsi Lisewo miejsca, gdzie należałoby zlikwidować już istniejące 

kosze na śmieci? Jeśli tak, to proszę wskazać miejsca, w których byłoby to niezbędne. 
Tak: 1*                               Nie: 54 

 

Pytanie 3. 

Czy Pana/Pani zdaniem są we wsi Lisewo miejsca, gdzie można by ustawić dodatkowe ławki 

parkowe? Jeśli tak, to proszę wskazać miejsca, w których byłoby to niezbędne. 
Tak: 33*                             Nie: 23 

 

Pytanie 4. 

Czy Pana/Pani zdaniem są we wsi Lisewo miejsca, gdzie należałoby zlikwidować już istniejące 

ławki parkowe? Jeśli tak, to proszę wskazać miejsca, w których byłoby to niezbędne 
Tak: 8*                              Nie: 48 

 

Jako dodatkowe uwagi mieszkańcy zgłosili: 

 

 konieczność oświetlenia ul. Chełmińskiej w kierunku tzw. „buczkowizny”, 

 potrzebę zakup nowej wiaty na PKS Lisewo oraz w Pniewitem,  

 zadbanie o czystość tzw. „fycy” oraz wymienienie wody w zbiorniku wodnym, 

 konieczność naprawy chodnika przy rynku, 

 potrzebę odnowienia place zabaw lub rozszerzenia urządzeń, 

 konieczność utworzenia siłowni zewnętrznej w Lisewie, 

 potrzebę powrotu ławki ze stolikiem na plac zabaw, 

 konieczność ustawienia dodatkowych stojaków na rowery – koło urzędu, kościoła, cmentarza, 

banku, ośrodka zdrowia, stomatologa, 

 potrzebę zadbania o stan techniczny ławek parkowych i koszy, 

 konieczność ogrodzenia placu zabaw.  

 

 

W badaniu udział wzięli: 

 

Kobiety w wieku: Mężczyźni w wieku: 

 15 – 20 lat →   3,                                                      

 21 – 30 lat → 11,                                                     

 31 – 40 lat → 12,                                                   

 41 – 50 lat →   5,                                  

 51 – 60 lat →   3,                                  

 powyżej 60 lat →  1.                        

 15 – 20 lat → 9, 
 21 – 30 lat → 6, 
 31 – 40 lat → 6, 
 41 – 50 lat → 0, 
 51 – 60 lat → 1, 
 powyżej 60 lat → 0.  

 

Zamieszkanie ankietowanych przedstawiało się następująco:   

           

a) mieszkaniec wsi Lisewo – 37,  

b) mieszkaniec Gminy Lisewo – 19,  

c) mieszkaniec spoza terenu Gminy Lisewo – 1. 

 

 
* szczegółowe dane na kolejnej stronie  







PLATFORMA DO KONSULTACJI 
DEDYKOWANA GMINIE LISEWO 

W RAMACH PROJEKTU  
URZĘDY ON-LINE     

 
Projekt współfinansowany jest ze środków  

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  
 





 Przed 



 W trakcie 





 Podinsp. Monika Maćkowska 

   Urząd Gminy w Lisewie 

   ul. Chełmińska 2 

   86-230 Lisewo 

   tel. 667 832 542 

   e-mail: mackowska@lisewo.com 


