
 

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 

projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Samborzec na lata 2016–2026 

 

 Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października  

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały 

konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Samborzec 

na lata 2016–2026, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii 

i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 07.02.2017 r. do dnia 09.03.2017 r.  

w następujących formach: 

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej  

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze 

można było dostarczyć: 

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

„Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”. 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Samborzec, Samborzec 43,  

27-650 Samborzec z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego 

Programu Rewitalizacji”. 

c) bezpośrednio do pok. nr 6 w budynku Urzędu Gminy Samborzec, Samborzec 43, 

27-650 Samborzec w godzinach pracy Urzędu. 

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie 

głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które 

odbyło się w dniu 16.02.2017 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec. 

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Samborzec, 

Samborzec 43, 27-650 Samborzec w pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu. 

  

 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych 

ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem 

konsultacji, tj. 31.01.2017 r. w następujących formach: 

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.samborzec.pl), 



 

- na stronie internetowej Gminy Samborzec (www.samborzec.pl w sekcji Rewitalizacja 

Gminy Samborzec), 

- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Samborzec. 

 

 Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji 

Gminy Samborzec na lata 2016–2026, dostępne były od 07.02.2017 r.: 

– w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

w pokoju nr 6, w godzinach pracy Urzędu; 

– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Samborzec  

(www.samborzec.pl) w sekcji Rewitalizacja Gminy Samborzec oraz na stronie 

podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.samborzec.pl). 

 Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie 

z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 16.02.2017 r. o  godz. 10:00 w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec.  

 Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru 

rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele 

rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy 

podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które 

zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów. 

 W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynął jeden 

wypełniony formularz zgłaszania uwagi i/lub wniosków. W projekcie dokumentu poprawione 

zostały błędy rzeczowe, a także został on uzupełniony o uwagi ustne wniesione podczas 

spotkań konsultacyjnych.  

 Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz  

z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem  

do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1. 
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Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych  

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Samborzec na lata 2016–2026  

Lp. Zgłaszający 

Część 

dokumentu  

do którego 

odnosi się uwaga 

Obecny zapis 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  

Mariusz Mierzwa 

Zespół Publicznych 

Placówek 

Oświatowych  

w Samborcu 

Str. 34 

Średnie % wyniki obu 

rodzajów egzaminów 

wypadają  gorzej na tle 

średnich  wyników  

dla Gminy Samborzec,  

co świadczy o niskiej 

jakości kształcenia ludzi 

młodych na tym obszarze.  

1. Dane przedstawione na wykresie 6 i tabela 2 

(str. 35) nie są zgodne z uzyskanymi wynikami 

przez uczniów – są błędy 

2. Trudno ocenić jakość kształcenia na podstawie 

tylko wyników i  tylko z jednego  roku 2015 

(np. w roku 2016 wyniki sprawdzianu po szkole 

podstawowej i egzaminu gimnazjalnego  

z historii, matematyki, przyrody  są powyżej 

średniej gminy, powiatu, województwa 

świętokrzyskiego i kraju, z pozostałych 

przedmiotów powyżej średniej gminy i powiatu. 

Analizując wyniki należy wziąć kilka lat wstecz 

– ustalić tendencję.  

3. Uczniowie naszej szkoły są corocznie 

finalistami i laureatami konkursów 

przedmiotowych i sportowych na szczeblu 

wojewódzkim a nawet krajowym. W latach 

2013 – 2016 -  7 Finalistów, 5 Laureatów.  

W obecnym roku szkolnym 7 Finalistów 

wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych.(czołówka powiatu 

sandomierskiego) 

Rok 2016 – I miejsce w Polsce w konkursie 

„Zdrowo jem, więcej wiem” 

Uwaga uwzględniona. 

 

Poprawione zostały błędnie wpisane wartości 

niektórych wyników na wykresie 6 i tabeli 2.  

Jakość kształcenia oceniono na podstawie 

wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz 

egzaminu gimnazjalnego w roku 2015, 

ponieważ cała diagnoza obszaru oparta został 

o dane właśnie za rok 2015. Jedynie 

wskaźniki, w których można mówić o ocenie 

trendów (np. trendy demograficzne) zostały 

przedstawione za okres 2011-2015. Nie 

można mówić o trendach/tendencjach jakości 

edukacji ponieważ z każdym rokiem poziom 

trudności egzaminów jest inny.  

W dokumencie podano jednak dla porównania  

również dane za rok 2016. Uwzględniono 

również informacje dotyczące innych 

aspektów wpływających na ocenę jakości 

kształcenia (konkursy, certyfikaty, itp.). 

Obecny zapis dotyczący oceny poziomu 

edukacji na obszarze rewitalizacji znajduje się 

na stronach 34-36 projektu 2.0 Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Samborzec.  
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4. Szkoła otrzymała w ostatnich latach tytuły  

i certyfikaty:  Szkoła z klasą, Szkoła w ruchu, 

Szkoła promująca zdrowie, Szkoła która trzyma 

formę itp. – są to bardzo prestiżowe 

wyróżnienia świadczące o wysokiej jakości 

kształcenia 

5. Szkoła realizuje wiele projektów, programów 

edukacyjnych, które rozwijają kompetencje 

uczniów. 

6.  Uczniowie uzyskują stypendia dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych województwa 

świętokrzyskiego, corocznie nagrody wójta 

gminy za wysokie wyniki i osiągnięcia 

sportowe. 

 

 

 


