Przedmiot konsultacji społecznych
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020 o zadania w zakresie rozbudowy, modernizacji oraz
doposażenia w sprzęt oddziałów w strukturze Szpitala, realizujących świadczenia zdrowotne w
zakresie leczenia i rehabilitacji t.j: Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej, Oddział Rehabilitacji Dziennej,
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji naszego miasta przy ul.
Ekonomii 4.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 40/2018 Prezydenta Miasta SkarżyskaKamiennej z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020.
Konsultacje społeczne stanowiły jeden z ostatnich etapów przygotowania zmian do Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020. Dokument ten będzie
wieloletnim programem działań, który służył będzie jako narzędzie wyprowadzania ze stanu
kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego
rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji jest instrumentem planowania, koordynowania
i integrowania różnorodnych aktywności podejmowanych w ramach rewitalizacji na rzecz poprawy
sytuacji społeczno-przestrzenno-gospodarczej miasta.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było zaprezentowanie projektu zmian Gminnego
Programu Rewitalizacji oraz zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji
dotyczących projektu dokumentu.
Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego wyrażenia opinii, propozycji
i uwag oraz składanie ich do protokołu; w dniu 26 lutego 2018 r. o godz.10 spotkanie odbyło się w
Sali nr 5 Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej o godz. 10;00
Realizacja konsultacji stanowi jeden z elementów partycypacji społecznej. Konsultacje społeczne
stwarzają możliwość wypowiedzenia się przez interesariuszy rewitalizacji oraz udziału interesariuszy
w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji.

Opis przebiegu i form konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od dnia 14.02.2018 r. do dnia 15.03.2018 r. w formie:
 spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej, a także
wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu (spotkanie odbyło się
w Sali nr 5 Urzędu Miasta w dniu 26 lutego 2018 r. w godz. 10:00 – 12:00);
 zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (uwagi można było zgłaszać drogą
elektroniczną, drogą korespondencyjną oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta w terminie
od 14 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r. do godz. 15:30)
 zbierania uwag ustnych (uwagi zbierane były w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej,
ul. Sikorskiego 18, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30)
w terminie od 14 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r.).
Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny były dostępne od dnia 12 lutego 2018 r.:
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pod adresem internetowym
www.umskarzysko.bip.doc.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pod
adresem www.um.skarzysko.pl oraz w pokoju 224 Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,
ul. Sikorskiego 18, w godzinach pracy Urzędu.
O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą one prowadzone, powiadomiono
w terminie 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający udział w nich możliwie
szerokiego grona interesariuszy poprzez obwieszczenie, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
oraz ogłoszenie na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej nie wpłynął żaden
formularz z opinią i uwagami.
Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji odbyło się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz.
10:00 w Sali nr 5 Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18. Na spotkaniu obecni
byli jedynie pracownicy Urzędu Miasta Skarżysko -Kamienna.
Omówiono projekt zmiany dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji, wskazując na
poszczególne jego zapisy ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięcia realizowanego przez
Starostwo Powiatowe dotyczące „Podniesienia jakości usług zdrowotnych w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. Zakres realizowanych działań:
 Przebudowa i doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej
 Przebudowa i doposażenie w sprzęt medyczny Zespołu Opiekuńczo – Leczniczego
Omówiono oczekiwane rezultaty: Podwyższenie standardu wykonywanych usług medycznych w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Zwiększenie dostępności do świadczonych usług zdrowotnych.
Przedstawiono szacunkowe nakłady do poniesienia do 3 000 000 zł, oraz źródła finansowania:
Działanie 7.3.RPO WŚ EFR - 2 550 000,00 zł Budżet Państwa - 300 000,00 zł
Środki własne 150 000 zł.

Osoby uczestniczące w konsultacjach
1. Monika Kocia
2.Marek Boguszewski
3. Zbyszek Ungier
4.Urszula Zugaj

