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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 konsultacji społecznych. 
Konieczność przeprowadzenia kolejnych konsultacji i opiniowania projektu "Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022" wynikały z faktu wniesienia uwag 
do dokumentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zgodnie 
z zasadami Konkursu dla gmin województwa świętokrzyskiego na opracowanie lub 
aktualizację programów rewitalizacji.  

Wójt Gminy Bliżyn, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (t.j. Dz.U.2017 r., poz. 1023) rozpoczął konsultacje społecznych projektu 
dokumentu. Konsultacje odbywały się w dniach od 25 lipca  do 23 sierpnia 2017 r. 
O formach konsultacji społecznych i spotkaniach mieszkańcy zostali poinformowani poprzez 
media lokalne, 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  

 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 10 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Bliżyn.  

Przebieg konsultacji i spotkań z mieszkańcami i interesariuszami  

W trakcie konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski formalne 
i uwagi do projektu dokumentu.  
W debacie w dniu 10 sierpnia 2017 r. udział wzięli: 

 Wójt Gminy Bliżyn Pan Mariusz 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. Omówiono zmiany zapisów, które wynikały z uwag instytucji 
opiniującej dokument. Uczestnicy spotkania szczególną uwagę zwrócili i omawiali zapisy 
dotyczące zdań  inwestycyjnych i organizacyjnych przewidzianych w ramach projektu oraz ich 
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efekty dla całości założeń. Ponadto, w czasie debaty, omówiono dotychczas otrzymane 
opinie organów opiniujących projekt dokumentu w trybie ustawy o rewitalizacji.  
Ostatecznie w ramach debaty, obecni nie zgłosili zastrzeżeń do zaproponowanego  
projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022".  

Spotkania w ramach konsultacji społecznych  
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Opiniowanie dokumentu  

W dniach od 17 lipca do 11 sierpnia 2017 r. przeprowadzono także opiniowanie projektu 
dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022" w trybie 
ustawy o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1023) oraz w trybie ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1405). Zestawienie 
otrzymanych decyzji zawarto w sporządzonym "Raporcie (2) z opiniowania Projektu 
"Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bliżyn na lata 2016-2022". 
 


