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Kolegium Zarządów Regionu Capitol

Plan Udziału Społeczeństwa: 
Podsumowanie Wykonawcze
Kolegium Zarządów Regionu Capitol (CRCOG) jest 
utworzoną federalnie Organizacją Planowania Metropolii 
(MPO) dla regionu miasta Hartford. Organizacje MPO są 
tworzone w celu planowania transportu i decydowania, 
które projekty otrzymają fundusze federalne. CRCOG 
przeprowadza obszerny meta-medialny program 
planowania transportu według federalnych zasad i przy 
wzięciu pod uwagę Planu Udziału Społeczeństwa. Plan ten 
wyjaśnia metody, którymi kieruje się CRCOG, aby zapewnić 
pełny udział społeczeństwa w procesie planowania 
transportu i udzielić głosu osobom, które odczują podjęte 
decyzje w sprawie transportu. 

Plan Udziału Społeczeństwa opisuje poniżej cele CRCOG, 
zasady i procedury by zapewnić wszystkim członkom 
społeczeństwa, z uwzględnieniem pominiętych populacji, 
dostęp do informacji i możliwość uczestniczenia w 
planowaniu transportu w regionie miasta Hartford. 
Zamiarem CRCOG jest zapewnienie rozsądnego dostępu do 
informacji, czasowe informowanie społeczeństwa i wsparcie 
na wczesne oraz ciągłe zaangażowanie społeczeństwa w 
proces planowania transportu w regionie.

Plan Udziału Społeczeństwa ponadto tłumaczy obywatelom 
jak CRCOG przewiduje w nim udział społeczeństwa i jego 
zaangażowanie w budowę transportu w 38 społecznościach 
regionu Capitol.

Organizacja Planu Udziału Społeczeństwa
Przegląd Planu Udziału Społeczeństwa opisuje cele Planu 
Udziału Społeczeństwa oraz proces i procedury, które 
wykorzystuje CRCOG aby zaangażować społeczeństwo. 
CRCOG angażuje społeczeństwo w plany badawcze i w 
zajęcia programowe, takie jak wybór i rozwój projektów. 

Rola CRCOG w Planowaniu Transportu opisuje misję CRCOG 
i jej regionalny zasięg. Jako regionalna organizacja MPO, 
CRCOG przeprowadza prace badawcze, ustala wizje i cele 
transportu w regionie oraz przydziela fundusze federalne. 
CRCOG przygotowuje trzy podstawowe plany transportu:  
Plan Transportu w Regionie (RTP), Program Poprawy 
Transportu (TIP) oraz Ujednolicony Program Planu Pracy 
(UPWP). CRCOG ponosi rownież  główną odpowiedzialność 
za wybór projektów, które otrzymają fundusze z Lokalnego 
Programu Kapitału Poprawy Transportu (LOTCIP). Dodatkowo 
proces zaangażowania społeczeństwa przyjęty przez 
CRCOG jako TIP, również spełnia wymogi zaangażowania 
społeczeństwa ustalone przez Okręg Transportu Większej 
Metropolii Hartfort i kwalfikuje się do regularnych funduszy 
FTA 5307 z Kapitału Transportu.

Strategie Udziału Społeczeństwa opisują cel CRCOG, którym 
jest informowanie społeczeństwa, jak i osób zainteresowanych, 
o dążeniach związanych z planowaniem transportu tak aby 
wszyscy oni mieli możliwość komentowania i aktywnego 
wpływu na decyzje związane z transportem dotyczące 
ich społeczności. Wytyczne CRCOG dotyczące udziału 
społeczeństwa zawierają określenie czasu zawiadomienia o 
kluczowych decyzjach i otwartych spotkaniach, zapewnienie 
dostępu do informacji, możliwość złożenia uwag oraz 
uwzględnienie pominiętych populacji. Przy każdym projekcie 
CRCOG wyszukuje i angażuje osoby zainteresowane, włączając 
mieszkanców,biznesy, lokalne zarządy miasta, grupy społeczne, 
dostawców i użytkowników transportu, społeczności o niższym 
dochodzie, mniejszości narodowe i inne zainteresowane osoby.

CRCOG prowadzi spotkania otwarte, warsztaty i dni otwarte 
aby zapewnić społeczności możliwość zapoznania się z 
planami transportu, projektami i programami. To pozwala 
CRCOG zebrać uwagi, które pomogą podjąć decyzję o 
transporcie. CRCOG zachęca wszystkich do składania uwag i 
udostępnia wiele sposobów na wnoszenie uwag i dzielenie 
sie pomysłami. Ustne i pisemne uwagi mogą być wnoszone 
na spotkaniach. Pisemne uwagi mogą być złożone przez 
pocztę, telefon lub fax, jak też na stronie internetowej w 
fomularzu na komentarze. CRCOG kieruje się specyficznymi 
wytycznymi aby zapewnić społeczeństwu odpowiedni czas 
na wniesienie uwag co do planów, projektów i programów. 
Dodatkowo CRCOG przedstawia sprawozdanie z odpowiedzi 
na uwagi od społeczeństwa.

Ćwiczenia z mapą w Plainville prowadzone przez grupę 
badawczą nad Projektem Zamykania Przejść na Szlakach. 
Uczestnicy ćwiczeń są proszeni o połączenie ważnych lokalizacji 
w ich społecznościach używając pinezek i kawałków włókien, 
metodą nazywaną “Analiza Gwiazdy”. 
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CRCOG używa wielu środków komunikacji aby powiadomić 
społeczeństwo o nadchodzących wydarzeniach i 
spotkaniach, podejmowanych decyzjach i możliwościach 
udziału. Te środki to listy osób zainteresowanych, 
powiadomienia o spotkaniach i strona internetowa CRCOG. 

Strona internetowa CRCOG podaje całkowitą informację o 
CRCOG i jej projektach, programach, planach, informacje 
techniczne i kalendarz wydarzeń. Na stronie znajduje się 
również Tłumacz Google, który pozwala na przetłumaczenie 
tych informacji na różne języki obce.

Zasięg do Pominiętych Populacji opisuje jakie wymagania 
stawiane są przed organizacją CRCOG, jako organizacją 
otrzymującą fundusze federalne, aby spełniała wymóg 
dotarcia do społeczności i zaangażowania populacji 
z niższym dochodem, mniejszości narodowych, osób 
z niską znajomością języka angielskiego (LEP), z 
niepełnosprawnością oraz osób pokrzywdzonych na 
podstawie Tytułu VI Ustawy o Prawie Obywatelskim. Grupy 
te zwykle nie są zaangażowane w decyzje dotyczące 
transportu. CRCOG docenia różnorodność w Regionie i stara 
się zapewnić wszystkim członkom dostęp do informacji oraz 
możliwość udziału w procesie podejmowania decyzji.  

Specyficzne metody kontaktu ze społeczeństwem 
są dobierane biorąc pod uwagę potrzeby każdego 
indywidualnego planu, zadania lub projektu. Mogą one 
zawierać współpracę z organizacjami w mieście, na osiedlu 
i w społeczności oraz zawiadomienie przez email osób 
inwestujących, uczestnictwo w wydarzeniach społeczności 
w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie i 
umieszczenia ich na stronie internetowej CRCOG.

Wszystkie spotkania otwarte CRCOG odbywają się w 
budynkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 

według wymogów ADA. CRCOG na prośbę podaną przed 
spotkaniem zapewnia pomoc, włączając tłumaczenie 
ustne i pisemne. CRCOG oferuje informację publiczną w 
formie elektronicznej na swojej stronie internetowej, by 
osoby niedowidzące mogły z niej korzystać i oferuje opcję 
tłumaczenia tej strony.

Ponowna Ocena Planu Udziału Społeczeństwa zawiera 
coroczną ocenę przez CRCOG mającą zapewnić całkowity 
i otwarty proces udziału społeczeństwa oraz kontynuację 
uaktualniania metod kontaktu ze społeczeństwem zgodnie 
z aktualną praktyką.  CRCOG analizuje uwagi pracowników 
z formularzy i ankiet publicznych, metryk i dyskusji w 
otwartych grupach by dostrzec sukcesy i wskazać gdzie 
powinny być wprowadzone zmiany.

Komitet Transportu CRCOG 
składa się z: reprezentantów 
miast członkowskich, 
Większego Okręgu 
Komunikacji w Hartford, 
Koalicji Ochrony Środowiska 
w Connecticut i innych 
grup zainteresowanych z 
regionu. Komitet ten spotyka 
się co miesiąc i doradza 
Radzie Administracyjnej 
w sprawach transportu 
i funduszy. Wszystkie 
spotkania są otwarte dla 
społeczności.

Rada Administracyjna CRCOG, która pełni rolę 
MPO, składa się z nominowanych Pierwszych 
Przedstawicieli każdego z 38 społeczności 
Regionu Capitol.

CRCOG utworzyło komitet i dwa podkomitety, 
które odpowiadają przed Radą Administracyjną:

• Komitet Transportu

• Podkomitet Oceny Kosztów  
i Harmonogramu Pracy 

• Podkomitet Rowerzystów/Pieszych

Wszystkie spotkania Rady Nadzorczej, Komitetu 
Transportu i podkomitetów są otwarte dla 
społeczności. Informacje o spotkaniach są 
dostępne na stronie internetowej CRCOG.

Kontakt z CRCOG Strona Internetowa: www.crcog.org | Email: info@crcog.org | Telefon: (860) 522-2217 | Fax: (860) 724-1274


