
 

1 

 

 

 

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania 

składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w 

Starachowicach przeprowadzonych w formie sondy ulicznej 

wideo z mieszkańcami obszaru rewitalizacji 

 

Starachowice 2017 



 

2 

 

1. CZAS REALIZACJI, ZAŁOŻONY CEL I ZASTOSOWANE FORMY KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

Konsultacje dotyczące projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz 

zasady 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. Jedną z zastosowanych form konsultacji była sonda uliczna wideo 

z mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Celem sondy było zebranie uwag, opinii  

i propozycji dotyczących projektu konsultowanego regulaminu. 

2. INFORMOWANIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały udostępnione na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu, stronie 

www.rewitalziacja.starachowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

www.bip.um.starachowice.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca. Rozpowszechniano je także  

za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych.   

 

3. PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH – WARSZTAT 

KONSULTACYJNY  

Sonda uliczna wideo odbyła się na obszarze rewitalizowanym 1 czerwca 2017 r. w godzinach 

16:00-18:00. Rozmowy z mieszkańcami przeprowadzali dwaj eksperci: Damian Dec  

i Arkadiusz Drukier. Respondenci indagowani byli w miejscach publicznych (ulice, skwery, 

place zabaw, przestrzenie międzyblokowe), proszeni o udzieleni odpowiedzi na kilka pytań  

i uprzedzeni o  rejestrowaniu głosu i obrazu. Udział w sondzie wzięło około 20 osób, tylko 

jedna odmówiła rozmowy. 

Na zakończenie wszystkich rozmów mieszkańcy byli zapraszani do wzięcia udziału  

w wysłuchaniu publicznym zaplanowanym na 2 czerwca oraz o możliwości złożenia swoich 

uwag za pomocą formularza konsultacyjnego.  
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Zgłoszone opinie, uwagi, wnioski i pytania do treści projektu regulaminu określającego  

zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w Starachowicach 

1. Wszyscy rozmówcy uważali za potrzebne stworzenia ciała konsultacyjno-doradczego 

Prezydenta w zakresie rewitalizacji. 

2. Wszyscy uznawali też, że w Komitecie powinni być reprezentowani mieszkańcy 

miasta. Wskazywano jednak rozmaite grupy osób, spośród których wyłonić należy 

członków komitetu. Najczęściej wymieniani byli: „młodzi”, „doświadczeni” oraz „ci, 

którzy się znają”. 

3. Kluczowym kryterium przy wyborze członków Komitetu powinny być zdaniem 

respondentów wysokie kompetencje. 

4. Na pytanie, czy widzą wśród swoich znajomych, sąsiadów, w rodzinie potencjalnych 

kandydatów na członków Komitetu, respondenci zazwyczaj nie udzielali pozytywnej 

odpowiedzi.  

5. Rozmówcy nie odnosili się w swoich wypowiedziach do konkretnych zapisów projektu 

regulaminu, często natomiast spontanicznie przechodzili do tematu potrzeb 

mieszkańców miasta, koncentrując się zwykle na dostępnych w najbliższym otoczeniu 

przykładach niedostatków infrastruktury technicznej.  
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6. W kilku wypowiedziach pojawiały się pozytywne opinie na temat dotychczasowych 

poczynań władz miasta w obecnej kadencji. 

Raport opracował:  

Damian Dec 

 

Raport zatwierdził: 

Aneta Nasternak-Kmieć 

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji 

 

Data opracowania Raportu: 07.06.2017 r. 

 


