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Przebieg i formy konsultacji społecznych  
 

Gmina Bliżyn  pozyskała środki zewnętrzne z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności 
w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie „Gminne-
go Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022”. W ramach działań związanych 
z opracowaniem w/w dokumentu konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej diagnozy 
zjawisk kryzysowych na terenie gminy, która doprowadzi do wyznaczenia na terenie gminy 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bliżyn...” umożliwi aplikowanie Gminie i innym 
podmiotom z terenu gminy Bliżyn o środki zewnętrzne m.in. z funduszy UE na realizację za-
planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji. Założeniem jest 
również możliwie szeroka partycypacja społeczna w tworzeniu tego dokumentu. Konsultacje 
społeczne są sposobem uzyskiwania opinii od instytucji i osób, których dotyczą zapropono-
wane działania. Konsultacje wspierają proces decyzyjny organów administracji, ale nie muszą 
być dla nich wiążące, mają na celu wybranie najlepszej opcji, propozycji dla dobra ogólnego.  

Wójt Gmina Bliżyn, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777 z późn. zm.) rozpoczął konsultacje społecznych projektu 
Uchwały Rady Gminy W Bliżynie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji. Pierwszą formą konsultacji społecznych było rozpisania i wypełnienie ankiety na 
potrzeby opracowania "Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Bliżyn". Identyfikacja 
obszarów problemowych. Konsultacje odbywały się w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do 
31 sierpnia 2016 r. Ankietę można było pobrać ze strony Urzędu Gminy Bliżyn 
(www.blizyn.pl) i przesłać na adres pocztą internetową ugblizyn@wp.pl lub odebrać i dostar-
czyć do Urzędu Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a, pok. 14 w godzinach pracy.  

Po opracowaniu projektu "Diagnozy do sporządzenia "Gminnego Programu Rewitali-
zacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022"- delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewi-
talizacji" - dokument poddano konsultacjom społecznym z wykorzystaniem formy o której 
mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o rewitalizacji poprzez publikację obwieszczenia z dnia 
13 września 2016 r. informującego o konsultacjach społecznych uchwały w sprawie wyzna-
czenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji - termin konsultacji wyznaczono 
na okres od 20 października do 21 listopada 2016 r.  oraz w dwóch formach, o których mo-
wa w art. 6 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy tj. debata i zbieranie uwag ustnych. Debata odbyła się 
dnia 14 listopada 2016 r. w siedzibie urzędu gminy. Obwieszczenia informujące ukazało się 
w BIP urzędu dnia 2 listopada 2016 r. Opinie i uwagi mogły być wnoszone w formie pisemnej 
lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zebrano rów-
nież uwagi ustne mieszkańców gminy, z których sporządzono notatkę stanowiącą załącznik 
do niniejszego raportu. 

O formach konsultacji społecznych i spotkaniach w ramach prac nad „Gminny Pro-
gram Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022” mieszkańcy zostali poinformowani po-
przez, obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicach 
ogłoszę urzędu gminy, a także informacje pracowników Urzędu Gminy w Bliżynie. 

 

 

 



   
 

3 
 

 

Spotkania w ramach konsultacji społecznych  

 
 
Przebieg spotkań z mieszkańcami i interesariuszami  
 
Ankieta na potrzeby opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bliżyn". 
Identyfikacja obszarów problemowych. 
 
Przystępując do opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 
2016-2022” przeprowadzono konsultacje społeczne w postaci ankiety. Ankieta dotyczyła 
wyznaczenia i oceny skali problemów społecznych i ekonomicznych oraz wykazania działań 
inwestycyjnych i organizacyjnych, które umożliwiałby poprawę funkcjonalności obszarów 
zdegradowanych, wzrost jakości życia i ożywienia społeczno-gospodarczego w gminie. 
W konsultacjach i badaniach ankietowych wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności 
(badania ankietowe prowadzone były w dniach 1-31 sierpnia 2016 roku).  
Wyniki i wnioski z Ankiety na potrzeby opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Bliżyn” - Identyfikacja obszarów problemowych:  

 za problemy społeczne, które w znacznym stopniu wpływają na rozwój gminy 
uznano: bezrobocie, starzenie się społeczeństwa oraz problemy ludzi starszych 
i ubóstwo. Za mniejsze problemy uznano: małą aktywność społeczną, brak 
perspektyw dla młodzieży czy zagrożenie patologiami społecznymi, 

 za problemy w zagospodarowaniu przestrzennym, które mogą mieć wpływ na rozwój 
gminy uznano: brak ładu przestrzennego i właściwego zagospodarowania terenu, 
braki w infrastrukturze technicznej. Gminę uznano także jako mało atrakcyjną dla 
większych inwestorów oraz nie w pełni wykorzystującą walory przyrodniczo-
krajobrazowe do rozwoju gospodarczego na bazie turystyki, 

 za zadania priorytetowe mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, jakie 
powinna podejmować gmina uznano: pozyskiwanie środków pomocowych, tworzenie 
sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, rozbudowa i modernizacja 
obiektów infrastruktury społecznej, 

 propozycje ankietowanych odnośnie wyznaczenia obszaru na terenie gminy, dla któ-
rego stworzenie szczegółowego programu rewitalizacji może spowodować ożywienie 
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gospodarcze i powstanie nowych miejsc pracy, poprawę estetyki, funkcji społecznych 
i przestrzenno-środowiskowych - dotyczyły:  

 teren w Bliżynie centrum i teren koło GOK ze względu na postępującą 
degradację techniczną obiektów sfery społecznej i budynków zabytkowych 
oraz ich niepełne wykorzystanie 

 teren w Bliżynie - dawny zakład Polifarb  

 teren w Bliżynie - wzdłuż torów kolejowych, po byłym składzie drewna,  

 budynki i otoczenie placówek szkolnych w Bliżynie, Mroczkowie, Odrowążku 
i Sorbinie  

 rezerwat Dalejów  

 teren w Wojtyniowie po tartaku  

 teren w Sołtykowie po cegielni  

 teren w Piętach po byłych zakładach ceramicznych i okolicznych 
nieruchomościach  

 sołectwa Sobótka i Rędocin 

 propozycje ankietowanych odnośnie działań, które powinny być przeprowadzone na 
wyznaczonych terenach i które przyczyniłyby się do zasadniczej zmiany ich charakteru 
lub poprawy funkcji dotychczas spełnianych - dotyczyły:  

 tereny w centrum Bliżyna: poprawa estetyki budynków i przeprowadzeni ich 
termomodernizacji, zmiana pełnionych funkcji, wykorzystanie obiektów 
zabytkowych, stworzenie przestrzeni publicznych ogólnodostępnych, scalenie 
przestrzeni w centrum miejscowości w powiązaniu z Zalewem Bliżyńskim   

 tereny poprzemysłowe: uzbrojenie - doposażenie - w infrastrukturę 
techniczną, poprawa skomunikowania, promocja terenu, ulgi podatkowe dla 
tworzących miejsca pracy,  

 przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji w budynkach szkół i innych 
obiektach użyteczności publicznej  

 przeciwdziałanie niszczeniu terenów leśnych, opracowanie koncepcji sieci tras 
turystycznych. 

 
Konsultacje projektu "Diagnozy do sporządzenia "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Bliżyn na lata 2016-2022"- delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji" 

W trakcie konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski formalne 
i uwagi do projektu dokumentu. Ze złożonych uwag ustnych mieszkańców sporządzono no-
tatkę (załącznik do niniejszego raportu). W debacie udział wzięli przedstawiciele Urzędu 
Gminy Bliżyn, mieszkańcy gminy, przedstawiciele przedsiębiorców. Część informacyjną deba-
ty prowadzili przedstawiciele firmy konsultingowej PPUH BaSz z Końskich (opracowującej na 
zlecenie Gminy dokument). Na wstępie przedstawiciele w/w firmy wyjaśnili zebranym pod-
stawowe pojęcia dotyczące rewitalizacji, jej cel i główne założenia, podkreślając znaczenie 
udziału społeczeństwa w całym procesie. Przy pomocy wizualizacji, został przedstawiony 
zarys procesu delimitacji i przyjęte założenia programowe oraz omówione granice zapropo-
nowanego obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.  

W wyniku badań, które zostały przeprowadzone przez PPUH BaSz przyjęto, że więk-
szość kryteriów obszaru zdegradowanego spełnia miejscowości gminna Bliżyn, charakteryzu-
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jąca się najwyższą koncentracją obszarów problemowych. Teren ten został wskazany jako 
podstawowy obszar rewitalizacji w gminie. 
W wyniku dyskusji przedstawiony projekt wybranego obszaru do rewitalizacji został nie-
znacznie zmodyfikowany poprzez dodanie terenów i obiektów:  

 fragmentu centrum miasta przy drodze krajowej, obejmującego obiekty zabytkowego 
kościoła pw. św. Zofii i Ochotniczej Straży Pożarnej 

 teren 3 działek po wschodniej stronie terenów dawnego Polifarbu.   
Ostatecznie w ramach debaty, obecni nie zgłosili większych zastrzeżeń do zaproponowanego  
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Bliżyn. Debata zakończyła się zapro-
szeniem uczestniczących w nim osób do wzięcia udziału w pozostałych formach konsultacji 
społecznych. 
 
Podsumowanie konsultacji 
Po analizie zgłoszonych uwag wprowadzono zmiany w zakresie wyznaczenia obszarów zde-
gradowanych i obszarów do rewitalizacji dla Gminy Bliżyn.  


