
  

 
 
 

 

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

projektu dokumentu:  

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Buska-Zdroju na lata 2022–2030 

 Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XVII/25/2021 Rady 

Miejskiej w Stopnicy z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy 

Gminy Stopnica z Gminą Busko-Zdrój celem współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030 – w dniach 20.05–

24.06.2022r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.  

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju 

na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu. 

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 podlegał obowiązkowo konsultacjom: 

1. z mieszkańcami gminy, 

2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi 

na terenie gminy, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

3. z sąsiednimi gminami i ich związkami, 

4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Dodatkowo, MOF Buska-Zdroju włącza w proces konsultacji społecznych następujące 

podmioty: 

5. Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”; 

6. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”; 

7. Powiat Buski. 

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–7 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach. 

 Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20.05.2022r. do dnia 24.06.2022r. 

w następujących formach: 

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego. Wypełniony czytelnie formularz można było dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@stopnica.pl wpisując w tytule 

„Konsultacje społeczne – projekt Strategii ZIT MOF Buska-Zdroju na lata 2022–

2030”. 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Stopnica,  

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28–130 Stopnica, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – 

projekt Strategii ZIT MOF Buska-Zdroju na lata 2022–2030”;  



  

 
 
 

c) bezpośrednio Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Stopnica, w godzinach pracy Urzędu. 

2. Spotkania konsultacyjnego z udziałem Komitetu Monitorującego ZIT, umożliwiającego 

omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. 

Spotkanie odbyło się w dniu 20.06.2022 r. o godz. 12:30.  

3. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także 

przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie z mieszkańcami i innymi grupami 

interesariuszy odbyło się w dniu 20.06.2022 r. o godz. 14:00.  

4. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica,  

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28–130 Stopnica, w godzinach pracy Urzędu. 

Informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 20.05.2022 r. 

w następujących formach: 

– na stronie internetowej gminy (www.umig.stopnica.pl); 

– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.stopnica.pl/bip); 

– w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Stopnicy. 

 Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–

2030, dostępne były od 20.05.2022 r.: 

– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza 

Kościuszki 2, 28–130 Stopnica, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach pracy 

Urzędu; 

– wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Stopnica 

(www.umig.stopnica.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej (www.stopnica.pl/bip).  

 W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęło 5 

wypełnionych formularzy uwag oraz 1 pismo z uwagami Dyrektora RZGW w Krakowie.  

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem 

uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie 

konsultacji, zawiera Załącznik nr 1.                Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica                

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - Rejestr zgłoszonych uwag do projektu Strategii Integrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030. 

2. Załącznik nr 2 – Pismo znak KR.RPP.610.348.2022.PW z dnia 24.06.2022 r. od Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie   



  

 
 
 

Załącznik nr 1 

REJESTR ZGŁOSOZNYCH UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 

MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BUSKA-ZDROJU NA LATA 2022–2030 

Lp. Zgłaszający 
Część dokumentu  

do którego odnosi się uwaga 
Obecny zapis 

Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  

Dyrektor 

Regionalnego 

Zarządu 

Gospodarki 

Wodnej 

w Krakowie 

Wykaz powiązań celów 

Strategii z dokumentami 

strategicznymi 

i planistycznymi  

wyższego rzędu 

oraz uwagi ogólne 

Zgodnie z pismem stanowiącym 

załącznik do niniejszego raportu 

Zgodnie z pismem stanowiącym załącznik do niniejszego 

raportu 

Wszystkie uwagi 

uwzględniono 

2.  

Aneta Cieślak 

3.2.1. Projekty strategiczne 

Projekty strategiczne w trybie 

niekonkurencyjnym –  

Tabela 6 Projekt strategiczny 

nr 1. 

Pozycja  

Okres realizacji 

Str. 34 

2022-2030 

Etap I – 2022–2027 

Etap II – 2027–2030 

EtapIII– 2030 i po 2030 

Uzasadnienie: 

W przypadku etapu III realizacja możliwa od roku 2027 

i  po roku 2030. 

Uwaga została przyjęta. 

Zapis zmieniono na: 

„Etap I – 2022–2027; 

Etap II – 2028–2030; 

Etap III – po 2030.” 

3.  

3.2.1. Projekty strategiczne 

Projekty strategiczne w trybie 

niekonkurencyjnym –  

Tabela 6 Projekt strategiczny 

nr 1 

Pozycja  

Szacowana wartość 

Str. 34 

50,0 mln zł 

Etap I – 50 mln zł 

Etap II – 18 mln zł 

Etap III – 25 mln zł 

Uzasadnienie: 

- 

Uwaga została przyjęta. Zapis 

zmieniono. 

4.  

3.2.1. Projekty strategiczne  

Projekty strategiczne w trybie 

niekonkurencyjnym –  

Tabela 6 Projekt strategiczny 

nr 1. 

Pozycja  

Środki własne 

realizatorów projektu 

7,5 mln zł – 15% 

Etap I-  7,5 mln zł – 15% 

Etap II - 2,7 mln zł – 15% 

Etap III- 3,75 mln zł – 15% 

Uzasadnienie: 

- 

Uwaga została przyjęta. Zapis 

zmieniono. 



  

 
 
 

Str. 34 

5.  

3.2.1. Projekty strategiczne  

Projekty strategiczne w trybie 

niekonkurencyjnym –  

Tabela 6 Projekt strategiczny 

nr 1 

Pozycja  

Finansowanie 

zewnętrzne – dotacja 

Str. 34 

42,5 mln zł – 85% 

Etap I-  42,5 mln zł – 85% 

Etap II - 15,3 mln zł – 85% 

Etap III- 21,5 mln zł – 85 % 

Uzasadnienie: 

- 

Uwaga została przyjęta. Zapis 

zmieniono. 

6.  

3.2.1. Projekty strategiczne 

Projekty strategiczne w trybie 

niekonkurencyjnym –  

Tabela 6 Projekt strategiczny 

nr 1 

Pozycja – Cel i zakres 

rzeczowy projektu 

(koncepcja)  

Str. 34 

 - 

Etapy realizacji projektu: 

• Etap I – Rozwój infrastruktury na potrzeby 

transportu zbiorowego w m. Busko-Zdrój 

i Stopnica, w tym budowa w Busku-Zdroju 

Centrum Komunikacyjnego etap I z parkingiem 

Park&Ride, z miejscami ładowania samochodów 

elektrycznych oraz elektronicznym systemem do 

parkowania, zakup taboru nisko/ zeroemisyjnego, 

rozwój infrastruktury dla ruchu 

niezmotoryzowanego poprzez budowę sieci tras 

rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą, 

Cyfryzacja transportu miejskiego, przygotowanie 

planów zrównoważonej mobilności miejskiej, 

kampanie informacyjno-promocyjne. 

• Etap II – Budowa ścieżki rowerowej łączącej 

Busko-Zdrój ze Stopnicą. 

• Etap III – Budowa Centrum Komunikacyjnego 

etap II z uwzględnieniem rozbudowy linii PKP. 

Uzasadnienie: 

Propozycja uzupełnienia / korekty zapisu w strategii 

o podział wskazywanego zakresu projektu na etapy 

realizacji z wydzieleniem kosztów każdego z zakresów.   

Uwaga została przyjęta. 

Zapis skorygowano, zakres 

projektu został podzielony na 

etapy. Wprowadzono zmianę 

zapisu etapu II na: „Budowa 

trasy rowerowej łączącej 

Busko-Zdrój ze Stopnicą”. 

Zmianie uległ także zapis 

etapu III na: ”Budowa 

Centrum Komunikacyjnego 

etap II z uwzględnieniem 

rozbudowy linii kolejowej” 

  



  

 
 
 

7.   

3.2.1. Projekty strategiczne 

Projekty strategiczne 

w trybie 

niekonkurencyjnym - 

Tabela 7 Projekt 

strategiczny nr 2 

Pozycja  

Cel i zakres 

rzeczowy 

projektu 

(koncepcja) 

Str.38 

Mieszkańcy regionu będą mieli 

zwiększony dostęp do dóbr kultury 

poprzez: 

1. Rozbudowę Buskiego 

Samorządowego Centrum 

Kultury dostosowanego do 

potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami, 

z którego będą korzystali 

mieszkańcy obszaru i turyści. 

Wybudowana zostanie 

profesjonała sala widowiskowa 

na 1 000 miejsc, 

z pomieszczeniami na rzecz 

działalności kulturalnej 

i wystawienniczej, 

klimatyzacją, profesjonalną 

akustyką i oświetleniem. 

Profesjonalna sala w stolicy 

obszaru MOF Busko-Zdrój, 

gdzie odbywać się będą 

imprezy kulturalne rangi 

międzynarodowej, będzie 

ściągać z całej Polski rzesze 

uczestników, co wpłynie na 

możliwość rozwoju MOF. 

Busko-Zdrój posiada dobre 

zaplecze noclegowe, dzięki 

czemu nowo wybudowana sala 

może spełniać funkcje sali 

kongresowej. Będzie to 

największa sala tego typu 

w regonie – sala kongresowa 

na Targach Kielce może 

pomieścić 850 osób. 

Mieszkańcy regionu będą mieli zwiększony dostęp do 

dóbr kultury poprzez: 

1. Rozbudowę Buskiego Samorządowego Centrum 

Kultury dostosowanego do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami, z którego będą korzystali 

mieszkańcy obszaru i turyści. Wybudowana zostanie 

profesjonała sala widowiskowa na 1 000 miejsc, 

z pomieszczeniami na rzecz działalności kulturalnej 

i wystawienniczej, klimatyzacją, profesjonalną 

akustyką i oświetleniem. Profesjonalna sala w stolicy 

obszaru MOF Busko-Zdrój, gdzie odbywać się będą 

imprezy kulturalne rangi międzynarodowej, będzie 

ściągać z całej Polski rzesze uczestników, co wpłynie 

na możliwość rozwoju MOF. Busko-Zdrój posiada 

dobre zaplecze noclegowe, dzięki czemu nowo 

wybudowana sala może spełniać funkcje sali 

kongresowej. Będzie to największa sala tego typu 

w regonie – sala kongresowa na Targach Kielce może 

pomieścić 850 osób. 

2. Adaptację budynku BSCK na cele rozwoju Szkoły 

Muzycznej i innych działalności. 

3. Prace, konserwatorskie i restauratorskie obejmujące 

Kościół św. Leonarda w Busku-Zdroju. 

4. Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie 

obejmujące kościół parafialny pw. św. App. Piotra 

i Pawła w Stopnicy, a także odnowienie muru 

klasztornego i odbudowa kaplicy św. Anny przy 

kościele pw. św. Antoniego Padewskiego we wsi 

Kąty Stare. 

5. Rozwój oferty Miejsko-Gminnego Centrum Kultury 

w Stopnicy poprzez inwestycje i wyposażenie 

jednostki w celu zwiększenia atrakcyjności 

kulturalnej i turystycznej. 

6. Ochronę i udostępnienie zasobów dziedzictwa 

kulturowego między innymi poprzez proces 

Uwaga została przyjęta. Zapis 

projektu uzupełniono. 

Zmianie jednak uległ zapis z: 

„Prace, konserwatorskie 

i restauratorskie obejmujące 

Kościół św. Leonarda 

w Busku-Zdroju” 

na: 

„Prace, konserwatorskie 

i restauratorskie obejmujące 

Kościół św. Leonarda 

w Busku-Zdroju. oraz 

przyległy cmentarz.” 



  

 
 
 

2. Adaptację budynku BSCK na 

cele rozwoju Szkoły 

Muzycznej i innych 

działalności. 

3. Prace budowlane, 

konserwatorskie 

i restauratorskie obejmujące 

kościół parafialny pw. św. 

App. Piotra i Pawła  

w Stopnicy, a także 

odnowienie muru klasztornego 

i odbudowa kaplicy św. Anny 

przy kościele pw. św. 

Antoniego Padewskiego we 

wsi Kąty Stare. 

4. Rozwój oferty Miejsko-

Gminnego Centrum 

Kultury  Stopnicy poprzez 

inwestycje i wyposażenie 

jednostki w celu zwiększenia 

atrakcyjności kulturalnej 

i turystycznej. 

5. Ochronę i udostępnienie 

zasobów dziedzictwa 

kulturowego między innymi 

poprzez proces digitalizacji 

zasobów dziedzictwa 

z wykorzystaniem ICT. 

6. Wyznaczenie i oznakowanie 

Szlaku Dziedzictwa Kultury. 

7. Zachowanie i udostępnianie 

ważnych obiektów 

kulturowych na terenie MOF. 

Dzięki połączeniu tych wszystkich 

elementów projektu powstanie 

Szlak Dziedzictwa Kultury na 

digitalizacji zasobów dziedzictwa z wykorzystaniem 

ICT. 

7. Wyznaczenie i oznakowanie Szlaku Dziedzictwa 

Kultury. 

8. Zachowanie i udostępnianie ważnych obiektów 

kulturowych na terenie MOF. 

9. Stworzenie wspólnego kalendarza cyklicznych 

wydarzeń / koncertów łączących obie Gminy, w tym 

rozwój i poprawa dostępu do Międzynarodowego 

Festiwalu in. Krystyny Jamroz. 

Dzięki połączeniu tych wszystkich elementów projektu 

powstanie Szlak Dziedzictwa Kultury na obszarze, który 

będzie zintegrowany ze ścieżką rowerową poprowadzoną 

z Buska-Zdroju do Stopnicy oraz Drogą św. Jakuba, która 

przechodzi przez MOF. 

Uzasadnienie: 

Projekt aby był zintegrowany należy połączyć zabytki 

Stopnicy z zabytkami na terenie Buska-Zdroju – obiekty 

dziedzictwa  kulturowego. Ponadto należy uzupełnić 

projekt o wspólny mianownik/ łącznik z zakresu kultury 

– utworzenie wspólnego, stałego kalendarza imprez, które 

będą się odbywały w obiektach objętych projektem.  

Takim łącznikiem jest istniejący Międzynarodowy  

Festiwal im. Krystyny Jamroz, odbywający się 

w obiektach kultury, w obiektach sakralnych 

zlokalizowanych w regionie. Planowane  

w ramach projektu działania w zakresie restauracji 

obiektów, przebudowy, doposażenia  i utworzenia stałego 

kalendarza imprez pozwoli na włączenie większej ilości 

obiektów na trasie Festiwalu i wpłynie na poprawę 

dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego.    

Projekt uzupełniono o Kościół św. Leonarda w Busku-

Zdroju. Obiekt leży na Szlaku Architektury Drewnianej 

województwa świętokrzyskiego stanowi cenny obiekt 

dziedzictwa kulturowego. Zabytkowa Świątynia 

wybudowana w 1699 roku, w miejscu istniejącego tam 



  

 
 
 

obszarze, który będzie 

zintegrowany ze ścieżką rowerową 

poprowadzoną z Buska-Zdroju do 

Stopnicy oraz Drogą św. Jakuba, 

która przechodzi przez MOF 

wcześniej kościoła, jest najstarszą budowlą w Busku-

Zdroju. Uzupełniając projekt o ten obiekt oraz  

o kalendarz wydarzeń utworzymy Szlak Dziedzictwa 

Kultury MOFu. 

8.  

 

3.2.1. Projekty strategiczne 

Projekty strategiczne 

w trybie 

niekonkurencyjnym - 

Tabela 7 Projekt 

strategiczny nr 2 

 

Pozycja  

Podmioty realizujące 

projekt 

Str. 39 

Gmina Busko-Zdrój, Gmina 

Stopnica, Zgromadzenie Księży 

Najświętszego Serca 

Jezusowego – Księża Sercanie 

Nowicjat, parafia św. Apostołów 

Piotra  

i Pawła w Stopnicy 

Gmina Busko-Zdrój, Gmina Stopnica, Parafia 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju, Buskie 

Samorządowe Centrum Kultury, Zgromadzenie Księży 

Najświętszego Serca Jezusowego – Księża Sercanie 

Nowicjat, parafia św. Apostołów Piotra  

i Pawła w Stopnicy. 

Uzasadnienie: 

Włączony do projektu Kościół św. Leonarda jest 

własnością Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Busku-Zdroju oraz połączenie obiektów na terenie 

MOF kalendarzem wydarzeń, którego głównym 

realizatorem będzie BSCK we współpracy  

z innymi podmiotami. W związku z powyższym należy 

uzupełnić Podmioty realizujące o dodatkowe podmioty. 

Uwaga została przyjęta. Zapis 

odnośnie podmiotów 

realizujących projekt został 

uzupełniony. 

9.  

Wstęp  

Str. 7  

Przypis 3 

- 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= 

WDU20220001079 

Dz.U.2022 poz. 1079 

Uwaga została przyjęta. 

Zapisy skorygowano. 

10.  

Rozdział 3,  

Podrozdział 3.2.1 Projekty 

strategiczne w trybie 

konkurencyjnym,  

Str. 52 

Brak 

Dodanie do listy projektów – projektu nr 8 – projekt 

strategiczny nr 8.  

„Wspieranie przystosowania do zmian klimatu 

i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami 

żywiołowymi i katastrofami”  

Uzasadnienie: 

Uzupełnić projekty strategiczne w trybie 

konkurencyjnym  

o nowe zadanie / nowy projekt nr 8 związany z adaptacją 

do zmian klimatycznych. Działanie do realizacji w latach 

2023–2030 z możliwością aplikowania ze środków 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 

(cel 12 CS (iv), FENIKS. Koszt szacowany projektu ok. 

10 mln zł. Celem projektu jest zwiększenie odporności na 

Uwaga jest zasadna.  

Do projektów strategicznych 

w trybie konkurencyjnym 

dodano projekt strategiczny nr 

8. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001079
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001079


  

 
 
 

zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, w tym m.in. 

udostępnianie przestrzeni publicznej zachowującej 

funkcje przyrodnicze. Projekt zawiera między innymi: 

• Zagospodarowanie wód w zlewniach miejskich 

(systemy mające za zadanie zapobieganie 

podtopieniom i zalaniom oraz ograniczenie 

skutków tych zjawisk, zwiększenie absorbcji 

gruntu, spowolnienie odpływu orz 

retencjonowanie wody wraz z systemami jej 

dystrybucji podczas suszy, co jest związane 

głównie z budową zrównoważonych systemów 

gospodarowania wodami opadowymi); 

• Zakładanie zielono-niebieskiej infrastruktury 

w mieście.  

Wsparciem objęte będzie również opracowanie 

dokumentów planistycznych w zakresie adaptacji do 

zmian klimatu dla miast Polski Wschodniej. Wspierane 

działania adaptacyjne będą miały charakter spójny 

i  integrowanych podejść.  

11.  Tabela 13 - 
Aktualizacja tabeli z uwzględnieniem zmian w zakresie 

projektów strategicznych.  

Uwaga została przyjęta. 

Tabela została 

zaktualizowana. 

12.  

Tabela 15 Generalna, 

przewidywana kwota 

wydatków na realizację 

Strategii w ramach 

poszczególnych celów 

strategicznych, str. 69 

- 
Aktualizacja tabeli z uwzględnieniem zmian w zakresie 

projektów strategicznych. 

Uwaga została przyjęta. 

Tabela została 

zaktualizowana. 

13.  

Mapa 10 

Sieć ścieżek … 

Str. 103 

Mapa 10 

Uzupełnienie mapy nr 10 w zakresie sieci ścieżek 

planowanych do realizacji o trasę alternatywną  etap II 

wskazany w projekcie strategicznym 1. 

Uzasadnienie: 

Aktualizacja mapy z uwzględnieniem etapu II 

wydzielonego  

w ramach realizacji projektu strategicznego nr 1.  

Uwaga została przyjęta.  

Mapa została zaktualizowana. 



  

 
 
 

8.  

Klaudia 

Saracka-

Bijak 

Analiza SWOT – Mocne 

strony  

Str. 12 

- 

pkt. 21: niski wskaźnik bezrobocia. 

Uzasadnienie: 

Atut regionu/obszaru.  

Uwaga została przyjęta. 

Zapis uzupełniono. 

9.  

Analiza SWOT – 

zagrożenia 

 Str. 13 

- 

pkt. 11: Niskie wynagrodzenia mieszkańców obszaru. 

Uzasadnienie: 

- 

Uwaga została przyjęta. 

Zapis uzupełniono. 

10.  

Tabela 5 Plan operacyjny- 

Wzmacnianie kapitału 

społecznego  

 str. 26, 

Tabela 11 Projekt 

Strategiczny nr 6 

Pozycja  

Cel i zakres rzeczowy 

projektu  

Str.48  

- 

Zwrócenie uwagi na możliwość poszerzenia kierunków 

kształcenia pod kątem zapewnienia w przyszłości 

możliwości zapewnienia osobom w wieku 65+ 

odpowiedniej opieki i usług. 

Uzasadnienie: 

Wykwalifikowana kadra stanowić będzie cenny kapitał 

dla pracodawców. Sama może ponadto generować 

powstawanie nowych podmiotów gospodarczych 

Uwaga została przyjęta. 

Zapis celu i zakresu 

rzeczowego projektu 

skorygowano. 

11.  

Tabela 3. Drzewo 

problemów.  

Główne skutki: 

Str. 21 

- 

Niski poziom atrakcyjności obszaru MOF dla młodej 

części społeczeństwa pod kątem postrzegania go jako 

miejsca stałego osiedlenia i zatrudnienia po zakończeniu 

nauki, zdobyciu wykształcenia.  

Uzasadnienie: 

Dodanie zapisu. 

Uwaga została przyjęta 

częściowo. 

Zapis dotyczący osiedlania się 

jest w tabeli zamieszczony: 

„Niewykorzystany potencjał 

osiedleńczy”; 

Skorygowano jednak zapis 

uwzględniając osoby młode 

„Niewykorzystany potencjał 

osiedleńczy głównie pod  

kątem osób młodych.” 

12.  
Bartłomiej 

Milc 

Projekty strategiczne 

w trybie 

niekonkurencyjnym, str. 42. 

Projekt strategiczny nr 1 

Brak zapisu – brak zadania 

Budowa wieży widokowej w Busku-Zdroju. 

Uzasadnienie: 

Busko-Zdrój, to miejscowość uzdrowiskowa – z roku na 

rok  

z dobroczynnych źródeł buskich wód korzysta setki osób. 

Dziś klienci są bardziej wymagający wobec czego należy 

Uwaga nie została przyjęta. 

Zadanie zostało ujęte w innym 

dokumencie strategicznym pt. 

Strategia Rozwoju Obszaru 

Strategicznej Interwencji 

Świętokrzyskie Uzdrowiska  



  

 
 
 

wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Tym bardziej, że 

Kompleks Tężnia Busko oraz nowo otwarty park linowy 

przyciągają jeszcze więcej turystów. Uzupełnieniem 

takiej oferty turystycznej z pewnością mogłaby być wieża 

widokowa.  

Dlatego też opis projektu lub projektu nr. 2 (mówiących 

o atrakcyjnym szlaku i ciekawych obiektach na szlaku, 

obiektach przyciągających turystów, integrujących 

mieszkańców) należy uzupełnić o zapis dotyczący 

utworzenia wyjątkowego miejsca w Busku-Zdroju – 

wieży widokowej podobnej do obiektu w Krynicy-

Zdroju. Doskonałą lokalizacją mogły by być gminne 

działki na górce obok Specjalnego Szpitala 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” im. Dr 

Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju. Jest to 

wyniesione miejsce, które góruje nad miastem i całą 

okolicą, a w pogodny dzień można z tej lokalizacji 

dostrzec nasze piękne Tatry. Dodatkowo w regionie brak 

jest podobnych, ciekawych obiektów.  

na lata 2022–2027. 

13.  

Projekty strategiczne 

w trybie 

niekonkurencyjnym, str. 42. 

Projekt strategiczny nr 2 

Brak zapisu – brak zadania 

Adaptacja istniejących budynków gminnych na Centrum 

Nauki o Wodzie na Górce w Busku-Zdroju.  

Uzasadnienie: 

Potencjał istniejących obiektów gminnych będących 

zabytkami jest niewykorzystany. Obiekty nie spełniają 

swojej funkcji. Teren Górki jest miejscem, który posiada 

potencjał. Obszar ten jest licznie odwiedzany. Po 

udostępnieniu górki poprzez budowę kładki, teren parku 

i istniejących tam obiektów należy uatrakcyjnić 

i udostępnić na cele kulturalne.  

Uwaga nie została przyjęta 

Zadanie zostało ujęte w innym 

dokumencie strategicznym pt. 

Strategia Rozwoju Obszaru 

Strategicznej Interwencji 

Świętokrzyskie Uzdrowiska  

na lata 2022–2027. 

14.  
Justyna 

Walkiewicz 

Projekty strategiczne 

w trybie 

niekonkurencyjnym, str. 38 

– projekt strategiczny nr 2 

Brak 

Wieża widokowa na Górce w Busku-Zdroju. 

Uzasadnienie: 

Aby ścieżka turystyczna czy rowerowa miały sens, muszą 

być na niej atrakcje, które przyciągną turystów 

rowerzystów, mieszkańców, kuracjuszy, a są nimi 

wyeksponowane, ciekawe miejsca widokowe. Wiele 

Polskich miast ma takie wieże widokowe, w tym właśnie 

Uwaga nie została przyjęta. 

Zadanie zostało ujęte w innym 

dokumencie strategicznym pt. 

Strategia Rozwoju Obszaru 

Strategicznej Interwencji 

Świętokrzyskie Uzdrowiska  

na lata 2022–2027. 



  

 
 
 

kurorty uzdrowiskowe. Dlatego też opis projektu nr 1 lub 

projektu strategicznego nr 2 należy uzupełnić o zapis 

dotyczący utworzenia wyjątkowego miejsca w Busku-

Zdroju, miejsca wartego odwiedzenia ze względu na 

fantastyczne widoki – na Nieckę Nidziańską,  

a przy dobrej pogodzie na Tatry. Park na Górce przy 

szpitalu rehabilitacyjnym oraz samo wzniesienie Górka 

jest odwiedzana przez spacerowiczów, le jest bardzo 

zaniedbana. Aby wyeksponować to miejsce należałoby 

oczyścić  

i przygotować teren, wyciąć krzaki, które zasłaniają 

widok, wybudować wieżę widokową o konstrukcji 

metalowej, najlepiej nawiązującej do kładki, która jest 

bardzo nowoczesnym akcentem w mieście i prowadzi ku 

wzniesieniu Górka, a tym samym łączy część miasta 

podzieloną ul. Starkiewicza  

z częścią zdrojową. Wieża widokowa, która zostałaby 

umiejscowiona nieopodal Specjalistycznego Szpitala 

Oprtopedyczno - Rehablitacyjnego „Górka” im. dr 

Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju na Górce będzie 

stanowiła idealny punkt widokowy na Tatry i przyciągnie 

w to miejsce rzesze turystów i kuracjuszy i pozwoli 

wykorzystać potencjał  tego miejsca. Wieża widokowa 

stanie się unikalnym miejscem na mapie Buska-Zdroju 

i całego Ponidzia. Jej lokalizacja byłaby wyjątkowa, 

ponieważ przy dobrej przejrzystości powietrza z tego 

miejsca pięknie widać panoramę Tatr. W okolicy nie ma 

podobnych, równie ciekawych obiektów.  

  



  

 
 
 

15.   

Projekty strategiczne 

w trybie 

niekonkurencyjnym, str. 38 

– projekt strategiczny nr 2 

Brak 

Centrum Nauki o Wodzie i Siarce na Górce w Busku-Zdroju. 

Uzasadnienie: 

Nawiązując do wcześniejszego punktu, uważam że Górka jest 

zupełnie niewykorzystanym miejscem w Busku-Zdroju, który ma 

naprawę duży potencjał. Jest licznie odwiedzana przez 

spacerowiczów, ale jest też bardzo zaniedbana. Okolicę szpecą 

zaniedbane budynki, które się tam znajdują (budynki m.in. 

gminne), a które można by naprawdę fajnie zaadaptować. Warto 

byłoby wykorzystać je na coś, czego w Busku-Zdroju brakuje, tj. 

instytucji kultury w formie muzeum lub tak jak wspomniano 

w Strategii – Centrum Nauki o Wodzie i Siarce. O ile siarka moim 

subiektywnym zdaniem nie jest tak atrakcyjna żeby ją umieszczać 

w nazwie obiektu, to już Centrum Nauki o Wodzie – jak 

najbardziej. Aby tego typu obiekt w obecnych czasach był 

atrakcyjny i żył po otwarciu, musi być wyposażony  

w mulitmedia, które przyciągną i zainteresują użytkowników  

w różnym wieku. Mogły by tam być prezentowane różnego 

rodzaju wystawy, w tym wystawa nawiązująca do tradycji 

uzdrowiskowych Buska-Zdroju, z różnymi urządzeniami, 

fontanny, kaskady, rura labirynt odkryta od góry, umiejscowiona 

na wysokości 40-50 cm wypełniona wodą, gdzie dzieci mogłyby 

puszczać statki i biegnąć za nimi z płynącym nurtem. 

Zamieszczam link do analogicznego, bardzo ciekawego muzeum 

ognia http://muzeumognia.zory.pl/. Z obiektu mogliby korzystać 

mieszkańcy, uczniowie szkół, a także turyści. 

Uwaga nie została przyjęta. 

Zadanie zostało ujęte w innym 

dokumencie strategicznym pt. 

Strategia Rozwoju Obszaru 

Strategicznej Interwencji 

Świętokrzyskie Uzdrowiska  

na lata 2022–2027. 
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