
 

 

Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych  

z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice  

na lata 2016-2025 za okres 01.06.2017 - 30.06.2017 

1. Komitet Rewitalizacji 

W dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Starachowicach, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji 

z dnia 9 października 2015 r. oraz z Gminnym 

Programem Rewitalizacji przyjęła uchwałę  

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji.  

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i 

dialogu interesariuszy z organami gminy  

w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni 

funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta 

miasta. 

Komitet w Starachowicach będzie liczył 14 członków, którzy będą reprezentowali m.in.: 

mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, młodzież, seniorów, organizacje 

pozarządowe. 

Kadencja Komitetu potrwa 3 lata. 

Zgodnie z zapisami Art. 7 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji, Gmina Starachowice jest zobowiązana 

do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz 

zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od 

dnia uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji zostanie powołany 

niezwłocznie po uchwaleniu Regulaminu zgodnie z Art. 7 ust. 4 Ustawy. 

Konsultacje dotyczące projektu Regulaminu określającego zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach prowadzone były od 19 maja do 19 

czerwca 2017 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 12 maja 

2017 r. nr 197/2017. 

Głównym celem konsultacji społecznych było zebranie uwag, propozycji do projektu 

Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu 

Rewitalizacji w Starachowicach. 

 

 



 

 

2. Projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Gmina Starachowice w dniu 30 czerwca 2017 r. złożyła do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 projekt „Rewitalizacja - Lepsze 

życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”. Zaplanowanie w projekcie 

roboty budowlane obejmują 7 zadań, które wynikają bezpośrednio z planu działań 

zawartego w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025. 

Projekt pozwoli na zrealizowanie następujących zadań: 

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu 

Lubianka. 

2. Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik. 

3. Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych - etap I. 

4. Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia-  

etap I. 

5. Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 

na Osiedlu Wzgórze.  

6. Zagospodarowanie Parku Miejskiego-  etap II 

7. Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę  

i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem. 

3. Więcej zieleni na rynku 

W tym roku płyta główna starachowickiego Rynku zazieleni się m.in. dzięki platanom, 

drzewom zasadzonym w ogromnych donicach. Nowa aranżacja zieleni na Rynku to decyzja 

Prezydenta Miasta Marka Materka. Na płycie dodatkowo ustawiono gazony z ozdobnymi 

trawami. Wymieniono rośliny także w gazonach stałych.  



 

 

 

Łącznie wykonanie dodatkowych elementów aranżacji zielni na placu Rynku obejmowało 

ustawienie pięciu donic z drzewami egzotycznymi, 6 sztuk donic z granitu w których 

zasadzono trawy ozdobne. Aranżacja obejmuje także wymianę nasadzeń w gazonach stałych 

znajdujących się przy ul. Wysokiej w których zasadzono kosodrzewinę, jałowce i trawę 

ozdobną. 

 



 

 

4. Przebudowa boiska żużlowego 

Nowe pełnowymiarowe boisko sportowe za blisko 3 miliony złotych powstanie na placu 

żwirowym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Inwestycja uzyskała dotację  

z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowe, pełnowymiarowe boisko sportowe, wyposażone  

w zadaszone wiaty dla zawodników, ławki młodzieżowe oraz ławki dla kibiców powstanie na 

dziś mało reprezentacyjnym placu żużlowym przy ul. Szkolnej. 

 

Planowana inwestycja zakłada przebudowę boiska o nawierzchni żużlowej na boisko  

o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem. Boisko pozostanie w istniejących 

granicach, jako płyta 100 m x 64 m plus wybiegi. Wokół boiska wykonana zostanie opaska  

z kostki betonowej. 

 



 

 

5. Dotacje dla klubów sportowych 

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało wyniki naboru wniosków na realizację zadań  

w ramach Programu „KLUB”. Dofinansowanie przyznano ponad 2 tysiącom klubów z całej 

Polski.  

 

Program „KLUB” to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie 

funkcjonowania klubów sportowych – centrów aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji 

i kształcenia talentów sportowych.  

W gronie wniosków zaopiniowanych pozytywnie znalazło się 5 złożonych przez 

starachowickie kluby. Wsparcie z programu „KLUB” otrzymają: 

• Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki WIKING, 

• SKS Star 1926 Starachowice, 

• Starachowicki Klub Pływacki Barakuda, 

• Integracyjna Akademia Piłkarska Starachowickiego Klubu Sportowego STAR 

Starachowice, 

• Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej Juventa. 

Pięć starachowickich klubów otrzyma łącznie 55 tysięcy złotych z ministerialnej puli. 

http://starachowice.eu/aktualnosci/1775-nasze-stowarzyszenia-w-programie-klub 

6. Powiat starachowicki wybrał wykonawcę projektu remontu 

zapory wodnej na Lubiance 

Został wykonany kolejny krok w kierunku modernizacji zalewu Lubianka w Starachowicach. 

Starostwo powiatowe, które na mocy porozumienia z władzami miasta ma wyremontować 



 

 

tamtejszą zaporę, wybrało wykonawcę projektu tego przedsięwzięcia. 

W lutym 2017 r. Prezydent Starachowic Marek Materek i Starosta Starachowicki Danuta 

Krępa podpisali porozumienie w sprawie przekazania, w formie darowizny, na rzecz Gminy 

Starachowice blisko 39 hektarów działek położonych pod zalewem Lubianka, dotychczas 

należących do Skarbu Państwa.  

Przekazywanie wspomnianych nieruchomości nastąpi w dwóch etapach, ma to związek  

z koniecznością poprawy stanu technicznego zapory czołowej zbiornika Lubianka. 

http://www.tv.starachowice.pl/wiadomosci/2319,powiat-starachowicki-wybral-wykonawce-

projektu-rem 
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