Protokół z posiedzenia Komitetu Rewitalizacji i Rady Rozwoju Miasta
w dniu 18 lutego 2020 r.
1. Przywitanie uczestników przez Anetę Nasternak - Zastępcę Prezydenta Miasta.
W spotkaniu uczestniczył Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego – Jerzy Materek,
Dyrektor Starachowickiego Centrum Kultury – Agnieszka Lasek-Piwarska, Kierownik Biura
Architekta Miasta – Marcin Bednarczyk, przedstawiciel Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji.
2. Pani Aneta Nasternak omówiła powołanie nowego organu jakim jest Rada Rozwoju
Miasta oraz opisała uczestnictwo w niej przedstawicieli Komitetu Rewitalizacji.
3. Informacja o wejściu przez Gminę Starachowice do programu Funduszy Norweskich. Opis
Programu i wyróżnienie jego poszczególnych etapów. Informacja o możliwości uzyskania
40 mln zł na działania infrastrukturalne oraz społeczne. W tym programie wnioskodawcy,
tu gmina, nie są zobowiązani do wnoszenia wkładu własnego. Dofinansowanie otrzyma
ok. 15 gmin z całej Polski.
4. Gmina Starachowice do końca lipca 2020 roku w związku z uczestnictwem w Programie
powinna złożyć kompletny wniosek. Aby zachować jego kompletność gmina musi
opracować wymagane dokumenty: Plan Rozwoju Lokalnego - wskazującego kierunki
działań i rozwoju Starachowic oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego opisującego program
działań polepszający pracę urzędu i jego jednostek organizacyjnych. Praca nad tymi
dokumentami przypomina opracowywanie strategii miasta oraz Gminnego Programu
Rewitalizacji.
5. Pani Aneta Nasternak – Zastępca Prezydenta wystosowała prośbę o pomoc
w przygotowaniu dokumentów oraz pomoc przy włączaniu w proces grup interesariuszy
np. przedsiębiorców, lokalnych liderów, organizacji pozarządowych, szkół i innych.
Członkowie Rady wyrazili chęć pomocy w taki sposób, że pomagać członkom Zespołu ds.
przygotowania projektu przy organizacji spotkań z grupami interesariuszy oraz sami będą
w takich spotkaniach uczestniczyć. Jedno ze spotkań odbędzie się 2 marca - będzie to
badanie fokusowe nt. potrzeb i kierunków rozwoju miasta na którym nie będą
uczestniczyć przedstawiciele Urzędu Miejskiego.
6. Informacja o pomocy ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz opis zastosowania
prezentowanych przez nich narzędzi diagnostycznych.
7. Omówiono aktualne trendy w rozwoju miast. Przedstawiciele Rady dzielili się pomysłami
oraz wskazywali na wysokie zainteresowanie ekologią, zdrowym trybem życia, młodzieżą
oraz demografią.
8. Pani Aneta Nasternak poinformowała, że gmina ma zarysowane kierunki rozwoju,
jednakże konkretne działania będą ustalane na spotkaniach z interesariuszami i to
mieszkańcy w procesie partycypacji będą je wskazywać. Zaproponowała, aby przy
tworzeniu i wyborze projektów skupić się na podejściu „miasta marzeń”, podejściu
prorozwojowym.
9. Program będzie realizowany przez 3 lata. Wnioski będą oceniać zarówno eksperci z Polski
jak i przedstawiciele instytucji dotującej.
10. Przygotowanie PRL i PRI wiąże się z opracowaniem wielu dokumentów takich jak m.in.
ankiet. Przedstawiciele Urzędu będą prosić członków Rady o ich wypełnianie i pomoc
przy dotarciu do różnych grup interesariuszy.
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11. Pani Aneta Nasternak wspomniała o zatrważającej demografii naszego miasta, które
się wyludnia oraz o słabej edukacji. Co możemy zrobić aby wyjść temu naprzeciw?
Mówiła o zaplanowaniu takich działań, które sprawią, że ludzie będą tu chcieli mieszkać,
żyć i pracować.
12. Pan Tomasz Łebek zarekomendował stworzenie miejsc pracy o kreatywnym charakterze.
13. Następnie przedstawiciele Stowarzyszenia „Delta Partner” przeprowadzili ewaluację
śródokresową Gminnego Programu Rewitalizacji.
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