
ZARZĄDZENIE nr 60/2020 
PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pn. „Park Kultury” 
oraz tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Starachowice. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami oraz  Regulaminu Konsultacji 
Społecznych w Starachowicach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/9/2015 Rady 
Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Konsultacji Społecznych w Starachowicach, zmienione Uchwałą Nr V/13/2016 Rady Miejskiej 
w Starachowicach w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Konsultacji Społecznych w Starachowicach, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, 
dotyczących projektu pn. „Park Kultury” oraz tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej 
w Gminie Starachowice. 

2. Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 17 lutego 2020 r. do dnia 27 lutego 2020 r. 
do godz. 20:00 w Starachowickim Centrum Kultury przy ul. Radomskiej 21, w Sali Klubowej. 

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu inwestycji oraz 
oferty kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Starachowice. 

4. Konsultacje będą prowadzone w związku z przygotowaniem przez Gminę Starachowice 
projektu w ramach Programu „Kultura” Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem 
kulturowym” Poddziałanie 1.2 „Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji 
dziedzictwa kulturowego” pn. „Park Kultury”. 

 
§ 2. 

1. Konsultacje prowadzone będą w formie: 

a. otwartych spotkań z mieszkańcami, 

b. wywiadów z wybranymi grupami mieszkańców (samorządy szkolne, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorstw sektora kultury, osoby kultury, 
artyści tworzący kulturę).  

c. ankiet i formularzy w postaci papierowej i elektronicznej dostępnych na stronach 
internetowych Gminy, SCK oraz w ich siedzibach. Wypełnione dokumenty należy 
przesłać na adres mailowy: funduszeunijne@starachowice.eu lub złożyć osobiście 
w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. 

2. Szczegółowy program oraz terminy konsultacji zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice. 



 

  § 3. 

Materiał informacyjny dotyczący konsultacji będzie udostępniony na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy www.bip.um.starachowice.pl, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego 
w Starachowicach oraz w Starachowickim Centrum Kultury. 

 § 4. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy 
Zewnętrznych. 

§ 5. 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Starachowice. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Prezydent Miasta 

 Marek Materek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2020 

Prezydenta Miasta Starachowice  

z dnia 6 lutego 2020 r. 

 

Program konsultacji społecznych 

1) 17.02–27.02.2020 r. Ankieta za pośrednictwem Internetu (link dostępny na stronie 

Gminy), 

2) 17.02–27.02.2020 r. Ankieta papierowa – dostępna w siedzibie Gminy, w SCK oraz 

na spotkaniach konsultacyjnych i wywiadach grupowych, 

3) 17.02–27.02.2020 r. Formularz zgłaszania propozycji / uwag – udostępniony w formie 

elektronicznej na stronie Gminy, w wersji papierowej w siedzibie Gminy i siedzibie 

SCK, a także na spotkaniach konsultacyjnych i wywiadach grupowych, 

4) 17.02.2020 r.: 

a) godz. 12:00 – Wywiady grupowe z reprezentantami samorządów szkolnych w Sali 

Klubowej w Starachowickim Centrum Kultury, 

b) godz. 14:00 – Wywiady grupowe z przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

instytucji i przedsiębiorstw sektora kultury w Sali Klubowej w Starachowickim 

Centrum Kultury, 

c) godz. 16:00 – Wywiady grupowe z osobami kultury i przemysłu kreatywnego – 

artyści tworzący w Sali Klubowej w Starachowickim Centrum Kultury, 

d) godz. 18.00 – Spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy w Sali Klubowej 

w Starachowickim Centrum Kultury. 

5) 27.02.2020 r.: 

a) godz. 12:00 – Wywiady grupowe z reprezentantami samorządów szkolnych 

             w Sali Klubowej w Starachowickim Centrum Kultury; 

b)   godz. 14:00 – Wywiady grupowe z przedstawiciele organizacji pozarządowych,                                                                                                                                                                        

       instytucji i przedsiębiorstw sektora kultury w Sali Klubowej w Starachowickim     

       Centrum Kultury, 

b) godz. 16:00 – Wywiady grupowe z osobami kultury i przemysłu kreatywnego –     

        artyści tworzący kulturę w Sali Klubowej w Starachowickim Centrum Kultury, 

c) godz. 18.00 – Spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy w Sali Klubowej 

             w Starachowickim Centrum Kultury. 


