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Przebieg i formy konsultacji społecznych  
 
W ramach działań związanych z opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Bliżyn na lata 2016-2022” konieczne jest przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych 
- partycypacji, na każdym etapie prac nad dokumentem. 
Pierwszy etap prac nad dokumentem dotyczącym wyboru obszaru do rewitalizacji na terenie 
gminy Bliżyn zakończył się podsumowaniem prac nad projektem Diagnozy do sporządzenia 
„Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022” oraz podjęciem Uchwały 
Nr XVIII/127/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszary rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Święt. z 14 grudnia 2016 r., 
poz. 4005).  
Następnym etapem była Uchwała Nr XIX/140/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 
2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Bliżyn na lata 2016-2022".  
Jedną z formą konsultacji społecznych - na tym etapie prac - było rozpisanie i wypełnienie 
ankiety dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu rewitalizacji oraz przedstawicieli lokalnej 
społeczności w zakresie podejmowanych działań inwestycyjnych i organizacyjnych na terenie 
rewitalizacji. Ankieta była przedstawiona na spotkaniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami 
obszaru rewitalizacji oraz można ją było pobrać ze strony Urzędu Gminy Bliżyn 
(www.blizyn.pl) i przesłać na adres pocztą internetową ugblizyn@wp.pl lub wypełnioną 
dostarczyć do Urzędu Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, pok. 14 w godzinach pracy. 
Na etapie zgłaszania projektów do realizacji uzyskano potwierdzenie zamiaru uczestniczenia 
w działaniach rewitalizacyjnych przez 4 przedstawicieli podmiotów gospodarczych (4 
dostarczone ankiety) - zamierzenia inwestycyjne zostały zawarte w "GPR...".  
Inne działania (wpłynęło 6 ankiet) zostały pogrupowane pod względem ważności (wybór 
priorytetowych przedsięwzięć), zweryfikowane pod względem zakresu działania i podmiotu 
realizującego. Na tej podstawie realizowana była część planistyczna "Gminnego Programu 
Rewitalizacji...".  
Po opracowaniu projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-
2022"- dokument poddano konsultacjom społecznym. Wójt Bliżyna, działając na podstawie 
art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777 z późn. zm.) 
rozpoczął konsultacje społecznych projektu dokumentu. Konsultacje odbywały się w dniach 
od 8 lutego do 10 marca 2017 r. O formach konsultacji społecznych i spotkaniach w ramach 
prac nad „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022” mieszkańcy zostali 
poinformowani poprzez media lokalne, media społecznościowe, komunikaty na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Bliżyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej a także informacje 
pracowników Urzędu Gminy Bliżyn.  
Podjęte formy konsultacji to:  

 w wyznaczonym terminie zbierane były opinie interesariuszy w formie: 

 pisemnej - poprzez wypełnienie załączonego formularza konsultacyjnego, 
który należało przesłać w wyznaczonym terminie pod adres email: 
ugblizyn@wp.pl: lub dostarczyć do Urzędu Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, 
pok. 14 w godzinach pracy. 

 ustnej - zgłoszenie uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, 
pok. 14 w godzinach pracy  
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 telefonicznej - zgłoszenie uwagi telefonicznie pod nr tel. (41) 254 11 04 wew. 
na potrzeby opracowania "Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy 
Bliżyn". 

 zorganizowania debaty - spotkania otwartego z mieszkańcami gminy 
i interesariuszami rewitalizacji - w dniu 27 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Bliżyn  

Spotkania w ramach konsultacji społecznych  
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W trakcie konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski formalne i uwagi 
do projektu dokumentu.  
 
W dniu 31.01.2017 r. rozpoczęto także opiniowanie projektu dokumentu „Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022” do organów opiniujących w trybie 
ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1777 z późn. zm.) oraz do organów opiniujących 
w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2016, poz. 353 ze zm.). Zestawienie otrzymanych decyzji zawarto w sporządzonym "Raporcie 
z opiniowania Projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022". 
 
Przebieg spotkań z mieszkańcami i interesariuszami  
 
W debacie w dniu 27 lutego 2017 r. udział wzięli: 

 Wójt Gminy Bliżyn Pan Marek Walachnia  

 przedstawiciele Urzędu Gminy Bliżyn 

 członkowie Komitetu Rewitalizacji  

 przedstawiciele podmiotów gospodarczych  

 osoby fizyczne, mieszkańcy terenu rewitalizacji 

 pracownicy firmy konsultingowej PPUH BaSz z Końskich (opracowującej na zlecenie 
Gminy omawiany dokument).  

Na wstępie przedstawiciele firmy PPUH BaSz z Końskich przedstawili zebranym projekt 
całego dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022" 
w postaci prezentacji. Szczególną uwagę zwrócono na zdania inwestycyjne i organizacyjne 
przewidziane w ramach projektu oraz ich efekty dla całości założenia.   
W trakcie debaty zgłoszono następujące uwagi do przedstawionego projektu, które 
przedyskutowano i uwzględniono w ostatecznej wersji dokumentu:  

 wprowadzenie podziału na kierunki interwencji do poszczególnych celów głównych 
dla usystematyzowania potrzeb inwestycyjnych i planowanych zadań w obszarze 
rewitalizacji 

 konieczność dodania rozdziału zawierającego informacje nt. przeprowadzonych 
konsultacji społecznych  

 korekta zapisów nazw zadań komplementarnych i ilości środków 
przeznaczonych na zadania na wniosek Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy:  

 zmiana tytułu zadania na "Budowa i remonty dróg gminnych i wewnętrznych 
na terenie gminy" oraz kwota zadania na "2 000 000 zł" 

 zmiana tytułu zadania na "Montaż kolektorów słonecznych i paneli 
fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy"  

 zmiana tytułu zadania na "Rozbudowa infrastruktury turystycznej: rowerowej 
(ścieżki, oznakowanie dróg, miejsca postoju, miejsca parkingowe), 
wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystyki pieszej, konnej oraz ścieżek 
dydaktycznych".  
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Ponadto, w czasie debaty, omówiono dotychczas otrzymane uzgodnienia organów 
opiniujących w trybie ustawy o rewitalizacji i ustalono, które uwagi należy uwzględnić 
w dokumencie. Korekty dotyczyły: 

 uwzględnienia zmiany tytułu rozdziału na "1.4.4. Obiekty i tereny chronione" - na 
wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 uwzględnienia uwagi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej zapisów 
w dokumentach strategicznych wojewódzkich  

 uwzględnienia uwag Zarządu Powiatu Skarżyskiego dotyczących poprawy zapisów 
w dokumentach strategicznych powiatowych.  

Ostatecznie w ramach debaty, obecni nie zgłosili większych zastrzeżeń do zaproponowanego  
projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022".  
 
Podsumowanie konsultacji 
Po analizie zgłoszonych uwag wprowadzono korekty w projekcie „Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022" zgodnie ze zgłoszonymi uwagami. 


