SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZARZĄDZONYCH PRZEZ
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ W 2017 ROKU
Uchwała nr LIV/109/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych nałożyła na Prezydenta Miasta obowiązek
przeprowadzenia konsultacji w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta.
W związku z zapisami tej uchwały w 2017 roku przeprowadzono konsultacje społeczne
w następujących sprawach:
1. zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
2. projektu budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2018 rok.
oraz
3. dyskusje publiczne stanowiące formę konsultacji przewidzianą przed uchwaleniem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. budżet obywatelski.
I.

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczenia składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji

Przedmiotem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad
wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie zapisów wynikających
nr XXXII/108/2016r. Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12.12.2016r.

z

Uchwały

Osobami uprawnionymi do udziału byli interesariusze rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone były w okresie od 10 stycznia 2017 r. do dnia 16 lutego 2017 r.
a opinie, uwagi i propozycje można było wyrazić w formie:
- spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2017 r.
- drogą elektroniczną
- korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Miasta
- bezpośrednio do wyznaczonego pracownika Urzędu Miasta.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi, opinie ani propozycje zarówno w formie
pisemnej jak i w formie ustnej.
Informacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji i jej wynikach zostały opublikowane na
stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Na sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 31 marca 2017r. przedstawiono projekt
uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
który w wyniku głosowania została przyjęta (20 głosów za).

II.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu budżetu gminy SkarżyskoKamienna na rok 2018.

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na
rok 2018.
Konsultacje przeprowadzono zgodnie z zarządzeniem nr 376/2017 Prezydenta Miasta
Skarżyska-Kamiennej z dnia 7 grudnia 2017 r.
Konsultacje społeczne w sprawie budżetu miasta na rok 2018 miały na celu zebranie od
mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej opinii i uwag dotyczących budżetu.
Konsultacje społeczne przeprowadzone były w okresie od 15 do 19 grudnia 2017 r., a opinie
i uwagi dotyczące budżetu można było przesłać korespondencją tradycyjną na adres Urzędu
Miasta w Skarżysku-Kamiennej bądź w formie elektronicznej na adres mailowy
wyznaczonego pracownika urzędu.
W wyniku konsultacji wpłynął 1 wniosek, który nie został wprowadzony do projektu budżetu.
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji i jej wynikach oraz projekt budżetu miasta
na rok 2018 zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w SkarżyskuKamiennej.
III.

Dyskusje publiczne

Zgodnie z art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i w związku z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podczas procedury sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Prezydent Miasta organizuje tzw.
dyskusję publiczną.
Zgodnie z zapisami w/w ustaw w 2017 roku przeprowadzono:
- dnia 26.04.2017r. dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu
„Legionów-Krakowska” rozwiązaniami. Ogłoszenie o tym fakcie ukazało się dnia
05.04.2017r. w Tygodniku Skarżyskim oraz na stronie BIP Urzędu Miasta SkarżyskaKamiennej, zostało również w dniach 05.04.2017r. – 13.06.2017r. wywieszone na tablicy
ogłoszeń oraz w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na
spotkanie nie przybył nikt zainteresowany;
- dnia 08.05.2017r. dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu
„Moniuszki - Żeromskiego” rozwiązaniami. Ogłoszenie o tym fakcie ukazało się dnia
05.04.2017r. w Tygodniku Skarżyskim oraz na stronie BIP Urzędu Miasta SkarżyskaKamiennej, zostało również w dniach 05.04.2017r. – 14.06.2017r. wywieszone na tablicy
ogłoszeń oraz w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na
spotkanie stawiła się jedna osoba, która nie wniosła żadnych uwag.
- dnia 16.05.2017r. dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu
„Centrum część C” rozwiązaniami. Ogłoszenie o tym fakcie ukazało się dnia 05.04.2017r. w
Tygodniku Skarżyskim oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, zostało
również w dniach 05.04.2017r. – 13.06.2017r. wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz w terenie
objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na spotkanie nie przybył
nikt zainteresowany.

- dnia 20.11.2017r. dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu
„Legionów-Krakowska” rozwiązaniami. Ogłoszenie o tym fakcie ukazało się dnia
11.10.2017r. w Tygodniku Skarżyskim oraz na stronie BIP Urzędu Miasta SkarżyskaKamiennej, zostało również w dniach 11.10.2017r. – 15.12.2017r. wywieszone na tablicy
ogłoszeń oraz w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na
spotkanie stawiły się dwie osoby, które nie wniosły żadnych uwag.
Wymienione wyżej spotkania nie wpłynęły na procedurę planistyczną ani na zawarte
w miejscowych planach ustalenia.
IV.
Budżet obywatelski
Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego zostało, zgodnie z uchwałą w sprawie
przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego zostało
sporządzone i opublikowane w marcu br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono w związku z realizacją postanowień Uchwały Rady
Miasta Skarżyska-Kamiennej nr LIV/109/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych, które zobowiązują Prezydenta Miasta
do przedstawienia raz do roku Radzie Miasta raportu z realizacji konsultacji społecznych.

