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Projekt dokumentów opracowanych w ramach realizacji zamówienia pod nazwą Opracowanie 
Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
– Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto 
nad Kamienną”, został poddany konsultacjom społecznym poprzez wezwanie mieszkańców do 
zgłaszania uwag i wniosków do udostępnionych dokumentów. Przedmiotem konsultacji były trzy 
dokumenty: Strategia, Diagnoza oraz Prognoza oddziaływania na środowisko Zintegrowanej strategii 
dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec 
Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad 
Kamienną”.  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone indywidualnie przez poszczególnych Partnerów OF 
TnK, zgodnie ze specyfiką wynikającą z lokalnych uwarunkowań prawnych dt. realizacji konsultacji 
społecznych. Wezwanie do konsultacji społecznych zostało zamieszczone osobno przez 
poszczególnych Partnerów TnK pod adresami www widocznymi w poniższej tabeli. Konsultacje były 
prowadzone przez poszczególnych Partnerów TnK w okresach min. 3 tygodni – daty rozpoczęcia i 
zakończenia konsultacji widoczne są w poniższej tabeli. Uwagi i wnioski można było składać za 
pomocą udostępnionego formularza konsultacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
osobiście w siedzibie danego Partnera TnK. 

W trakcie konsultacji społecznych złożonych zostało łącznie 6 uwag/wniosków, których zestawienie 
wraz ze sposobem odniesienia się do nich  zostało przedstawione w tabeli 2. 

Tabela 1 Zestawienie adresów www pod którymi umieszczona została informacja o konsultacji 
społecznej Strategii Rozwoju OF TnK 

Partner Adres www Data 
rozpoczęcia 
konsultacji 

Data 
zakończenia 
konsultacji 

Powiat 
Ostrowiecki 

http://ostrowiecki.eu/aktualnosci/zawiadomienie-o-
konsultacjach-spolecznych-prognozy-oddzialywania-
na-srodowisko-dla-projektu-zintegrowanej-strategii-
dla-obszarow-funkcjonalnych-miast-tracacych-
funkcje-spoleczno-gospodarcze/  

13.05.2016 3.06.2016 

Gmina Ostrowiec 
Świętokrzyski 

http://bip.um.ostrowiec.pl/sub_pages/7694  

http://www.um.ostrowiec.pl/pl/nasze-
miasto/programy-i-strategie/inne-programy-i-
strategie/1131-zintegrowana-strategia  

 11.05.2016 1.06.2016 

Powiat Skarżyski http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=908  27.05.2016 19.06.2016 

Gmina Skarżysko-
Kamienna 

http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad
=103972 

11.05.2016 1.06.2016 

Powiat 
Starachowicki 

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wi
ad=104262 

 

18.05.2016 20.06.2016 

Gmina 
Starachowice 

http://www.starachowice.eu/aktualnosc-9-3732-
konsultacje_spoleczne_projektu.html  

27.05.2016 17.06.2016 

Źródło: opracowanie własne 

 

 



 

     

 

Tabela 2 Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych Strategii Rozwoju OF TnK 

Lp. Przedmiot uwagi Treść uwagi Propozycja zmiany Odniesienie się do uwagi 

1 Str 6 projektu Strategii Dopisanie w analizie 
SWOT w kolumnie 
Szanse (jako ostatni 
punkt) 

Rewitalizacja ośrodków 
miejskich i podmiejskich w 
sferze społecznej, 
przestrzennej, 
środowiskowej, 
gospodarczej i technicznej 

Działania rewitalizacyjne przeprowadzane będą w ramach Programów 
Rewitalizacji przyjmowanych przez Gminy. Uwaga została uwzględniona 
poprzez dodanie w SWOT jako szansy zapisu: 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Programów Rewitalizacji. 

2 Str 10 projektu Strategii Dopisanie w działaniu 
1.2.2 (rozszerzenie 
działania) 

1.2.2 Rewitalizacja 
budżetów partycypacyjnych 
i innych działań w ramach 
progresywnej polityki 
miejskiej (inicjatywy lokalne, 
inicjatywy uchwałodawcze) 

Uwaga została uwzględniona poprzez uwzględnienie jej treści w zakresie 
działania 1.2.1 Zwiększanie samorządności na poziomie osiedli i sołectw. W 
ramach powyższego działania, rady jednostek pomocniczych stanowić będą 
stopień pośredni pomiędzy władzą lokalną a mieszkańcami, pozwalający na 
skoordynowanie, zorganizowanie i zaktywizowanie mieszkańców. W ramach 
opisu działania zawarty został zapis: 

„(…) koordynacja przepływu informacji płynącej od mieszkańców za 
pośrednictwem jednostek pomocniczych – w tym w zakresie inicjatyw 

lokalnych, inicjatyw uchwałodawczych, oddolnych wniosków dotyczących 
realizacji konkretnych inwestycji oraz konsultowania planowanych inwestycji i 
dokumentów strategicznych.” 

 

3 Str 26 projektu Strategii Dopisanie w działanie 
4.3.4 poprawa 
dostępności służby 
zdrowia i usług 
socjalnych treści 
opisującej 
problematykę 

„W szczególności działaniem 
obejmiemy projekty  
związane z wczesnym 
wykrywaniem wad 
rozwojowych w tym wad 
postawy ciała i nadmiernej 
otyłości wśród dzieci w 
wieku 6-15 lat (badania 
przesiewowe stwierdzają 
występowanie w/w wad u 
ok. 90% populacji 

Uwaga została uwzględniona. „Aktualna treść zapisu brzmi: 

W szczególności działaniem obejmiemy projekty związane z wczesnym 
wykrywaniem wad rozwojowych (w tym wad postawy ciała i nadmiernej 

otyłości wśród dzieci w wieku 6-15 lat), programy rehabilitacji leczniczej dla 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz 
podnoszeniem świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat zaburzeń 
słuchu, wzroku i mowy u dzieci, następstw niezdiagnozowanych i nieleczonych 
dysfunkcji, możliwości terapii oraz kształtowania właściwych zachowań 
prozdrowotnych w tym obszarze.” 

4 Str 28 projektu Strategii Dopisanie nowego 4.5.5 Rozwój Transportu Działania promocyjne, bez względu na ich przedmiot, zostały zawarte w 
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działania w 
priorytecie 4.5 
Gospodarka 
niskoemisyjna 

niezmotoryzowanego w 
miastach (głównie 
rowerowego ale i pieszego) 
którego celem są m.in.: 

- promocja czystego 
transportu w miastach 

- zrównoważona mobilność 
miejska (powstanie ścieżek 
rowerowych miejskich i 
podmiejskich, chodników, 
tworzenie publicznych 
wypożyczalni rowerów 

- działania ograniczające 
ruch drogowy w centrach 
miast (np. instalowanie 
urządzeń ograniczających 
prędkość kierowców przez 
progi zwalniające, wysepki, 
antyzatoki, itp.) 

działaniu 1.2.3 Promocja wewnętrzna. Celem realizacji tego działania jest 
osiągnięcie zarówno wzrostu poziomu wykorzystania realizowanych działań jak 
również zwiększenie zasięgu świadomości ich realizacji wśród mieszkańców OF 
TnK. Informacja dotycząca promocji czystego transportu została 
wyszczególniona w opisie wymienionego działania, jako jeden z przedmiotów 
działania. ,,Promocja wewnętrzna obejmie swoim zakresem m.in. promocję 
działań związanych ze wsparciem przedsiębiorczości i edukacji, w tym edukacji 
zawodowej oraz promocją czystego transportu.”  

 

Zapis dotyczący publicznych wypożyczalni rowerów został dodany w ramach 
działania 4.5.2. Inwestycje w zintegrowane węzły przesiadkowe i infrastrukturę 
przystankową. 

 

Zapis dotyczący tworzenia ścieżek rowerowych oraz chodników zawarty jest w 
opisie działania 4.5.4. Modernizacja i rozwój sieci dróg powiatowych i 
gminnych. 

 

Odnośnie działań ograniczających ruch drogowy w centrach miast - 
Przedmiotowa Strategia stanowi dokument wyznaczający wspólne cele i 
kierunki działań dla wszystkich samorządów-Partnerów TnK. Ograniczanie 
ruchu drogowego w centrach miast nie jest działaniem jednomyślnie 
deklarowanym przez wszystkich Partnerów, przez co uwzględnienie tego w 
sposób bezpośredni w treści Strategii, mogłoby zostać zakwestionowane przez 
pozostałych Partnerów. Należy przy tym mieć na uwadze, że w opisie działania 
4.5.4. Modernizacja i rozwój sieci dróg powiatowych i gminnych zawarty został 
zapis  ,,Nowe odcinki dróg gminnych i/lub powiatowych będziemy budować w 
celu usprawnienia istniejącego układu komunikacyjnego lub jego 
dostosowania do  zaistniałych w tym zakresie potrzeb, w tym potrzeb 

zdiagnozowanych w ramach lokalnych planów i programów obejmujących 

swoim zakresem rozwój sieci dróg lokalnych. Tak więc zapis ten obejmuje 
swoim zakresem wszystkie, zróżnicowane u poszczególnych Partnerów, 
potrzeby wynikające ze szczegółowych dokumentów lokalnych w tym zakresie, 
w tym również w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, działań 



5 

ograniczających ruch drogowy w centrach miast. 

5 Nasz rozwój turystyczny 
oprzemy na rozwoju i 
modernizacji 
poszczególnych 
posiadanych przez nas 
atrakcji turystycznych, w 
tym m.in. ośrodka 
Bernatka, Muzeum im. 
Orła Białego, Muzeum 
Przyrody i Techniki, 
Muzeum 
Archeologicznego i 
Rezerwatu Krzemionki, 
Żywego Muzeum 
Porcelany w Ćmielowie, 
Zalewu Rejów oraz doliny 
rzeki Kamienna. (str. 16) 

Nie uwzględniono 
propozycji Gminy 
Ostrowiec 
Świętokrzyski dot. 
atrakcji  Ostrowca 
Świętokrzyskiego w 
postaci obiektów 
sportowo-
rekreacyjnych 

Nasz rozwój turystyczny 
oprzemy na rozwoju i 
modernizacji 
poszczególnych posiadanych 
przez nas atrakcji 
turystycznych, w tym m.in. 
ośrodka Bernatka, Muzeum 
im. Orła Białego, Muzeum 
Przyrody i Techniki, 
Muzeum Archeologicznego i 
Rezerwatu Krzemionki, 
Żywego Muzeum Porcelany 
w Ćmielowie, obiektów 
sportowo-rekreacyjnych w 
Ostrowcu Świętokrzyskim 
(pływalni olimpijskiej 
„Rawszczyzna”, ośrodka 
rekreacyjnego „Gutwin”, 
Parku Miejskiego z 
amfiteatrem,  parku 
linowego, hali widowiskowo 
sportowej, stadionu KSZO, 
Zalewu Rejów oraz doliny 
rzeki Kamienna. (str. 16) 

Uwaga została uwzględniona 

6 Tabela 3 Plan finansowy 
Strategii OF TnK 

Priorytet 2.2.3 Rozwój 
oferty terenów i lokali 
dedykowanych 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej (str. 34-35) 

W źródłach 
finansowania brakuje 
PROW 

Prosimy o dodanie w 
źródłach finansowania dla 
tego priorytetu PROW, 
poddziałanie 7.4   

Uwaga została uwzględniona 

Źródło: opracowanie własne 
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