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Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 

 

Lp. Zgłaszający 

Część dokumentu  

do którego odnosi 

się uwaga 

Obecny zapis 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  

Agnieszka Burek 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 63 

Tabela 5 Projekt 

podstawowy nr 1 

Poz. 5. Modernizacja, remont  

i adaptacja budynków przy  

ul. Bocznej 7 na cele społeczne  

i powstanie „Centrum Dialogu”  

oraz przy ul. Bocznej 6A  

z przeznaczeniem na Inkubator 

Aktywności Społecznej  

(w tym m.in. siedziby stowarzyszeń 

działających na terenie Gminy 

Busko-Zdrój, klubu seniora)  

wraz z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii  

i zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia. 

Zmian nazwy zadania na: 

„Adaptacja budynków przy ul. Bocznej  

w Busku-Zdroju wraz  

z zagospodarowaniem przyległego 

terenu na cele aktywności społecznej” 

Nazwa zadania wskazana do przetargu  

na opracowania dok. technicznej.  

Czy nie należy ujednolicić i już we 

wszystkich dokumentach wskazywać 

tak samo. 

Uwaga została uwzględniona. 

Zakres rzeczowy projektu w dokumencie 

powinien wskazywać konkretne przeznaczenie 

planowanych do adaptacji budynków, z uwagi 

na to, że działania rewitalizacyjne powinny 

rozwiązywać przede wszystkim problemy 

społeczne. Zapis tytułu zadania z dokumentacji 

przetargowej nie musi być tożsamy z zadaniem 

wpisanym w projekcie. 

Zapis zmieniono i brzmi on następująco: 

„Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele 

społeczne: powstanie „Centrum Dialogu” oraz 

Inkubatora Aktywności Społecznej (w tym m.in. 

siedziby stowarzyszeń działających na terenie  

Gminy Busko-Zdrój, klubu seniora) wraz  

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

2.  

Anna 

Przyborowska- 

-Ryś 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

str. 18,  pkt 11 aktywna politykę 
aktywna polityka 

błąd pisarski 
Uwaga została uwzględniona. 
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3.  

Anna 

Przyborowska- 

-Ryś 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

str. 77 tabela 16, 

wiersz „Zakres 

rzeczowy 

realizowanych 

zadań” 

Każdy z uczestników projektu  

odbył warsztaty komputerowe 

Każdy z uczestników projektu weźmie 

udział w warsztatach komputerowych. 

Skoro opisujemy projekt, który będzie 

realizowany, proponuję użyć czasu 

przyszłego – chyba, że jest to opis 

projektu „w toku” i mowa o fazie już 

zrealizowanej. 

Uwaga została uwzględniona. 

Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu 

rozpoczęła się w 2016 roku część zadań została 

zrealizowana. Jednak z uwagi na wątpliwości, 

zapis zmieniono w następujący sposób: 

„Dla każdego z uczestników w ramach projektu 

przewidziano udział w warsztatach 

komputerowych z zakresu obsługi komputera”. 

4.  

Anna 

Przyborowska-

Ryś 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

str. 91 – ostatnie 

zdanie 

Inne zrealizowane projekty przez 

Gminę Busko-Zdrój obejmujące 

swym zasięgiem wyznaczony obszar 

rewitalizacji i/lub mające na niego 

wpływ społeczno-gospodarczy 

(współfinansowane z różnych źródeł 

zewnętrznych) przedstawia tabela 

20. 

Inne zrealizowane przez Gminę  

Busko-Zdrój projekty, obejmujące 

swym zasięgiem wyznaczony obszar 

rewitalizacji i/lub mające na niego 

wpływ społeczno-gospodarczy 

(współfinansowane z różnych źródeł 

zewnętrznych), przedstawia tabela 20. 

korekta stylistyczna 

Uwaga została uwzględniona. 

Zdanie zmieniono, jednak podany zapis  

w dokumencie był stylistycznie i edytorsko 

poprawny. 

5.  

Anna 

Przyborowska-

Ryś 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

str. 103, linijka 12  

i 13 od góry 
̶ 

połączyć obie linijki  

– błąd formatowania tekstu 

Uwaga została uwzględniona. 

Błędy formatowania tekstu wynikają z różnych 

wersji pakietu Microsoft Office. 

6.  

Wojciech Kuc 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 67 

Tabela 8 Projekt 

podstawowy nr 4 

̶ 

Uzupełnić zakres rzeczowy tabeli  

o dodatkowe  zadanie w działaniu 

w poz. 2. 

Zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo- 

-rowerowego w ul. Rehabilitacyjnej  

w Busku-Zdroju 

Uwaga została uwzględniona. 

W związku z uwagą nr 57 uogólniono zapis  

i brzmi on następująco: „Stworzenie spójnego 

systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta  

Busko-Zdrój (w tym przede wszystkim obszarze 

rewitalizacji)”. 

7.  

Maryla Pałys 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 65 

Tabela 6 Projekt 

podstawowy nr 2 

Poz. 2. Budowa Tężni, Pijalni Wód, 

Oranżerii, w tym obiektów 

dostosowanych do dzieci – mini 

pijalnia i oranżeria dla dzieci. 

Poz. 2. Budowa Tężni, Pijalni Wód, 

Oranżerii, w tym obiektów 

dostosowanych do dzieci – mini 

pijalnia i oranżeria dla dzieci. Tężnia 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis poz. 2 zmieniono w następujący sposób: 

„Budowa Tężni, Pijalni Wód, Oranżerii, w tym 

obiektów dostosowanych do dzieci  
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Tężnia będzie miała kształt koła  

o średnicy zewnętrznej ok. 75 m, 

natomiast w jej centrum znajdzie się 

dziedziniec z oczkiem wodnym.  

W ścianach zewnętrznych w liniach 

podparć pomostów będzie wykonane 

wypełnienie z gałązek tarniny,  

po której będzie ściekać solanka.  

W pobliżu wybudowany będzie 

Dom Zdrojowy, w którym mieścić 

się będzie Pijalnia Wód i Oranżeria. 

będzie miała kształt koła o średnicy 

zewnętrznej ok. 70 m. 

W ścianach zewnętrznych  

w liniach podparć pomostów będzie 

wykonane wypełnienie z gałązek 

tarniny, po której będzie ściekać 

solanka. W pobliżu wybudowany 

będzie Dom Zdrojowy, w którym 

mieścić się będzie Pijalnia Wód  

i Oranżeria. 

W trakcie prac nad dokumentacją 

techniczną  nastąpiła zmiana 

parametrów technicznych i szerokość 

obiektu. 

Jednoczenie należy wykreślić zapis 

dotyczący oczka wodnego tj.:  

„natomiast w jej centrum znajdzie się 

dziedziniec z oczkiem wodnym”.  

Przedmiotowe oczko wodne zostało 

zastąpione poprzez poszerzenie basenu 

solankowego na wewnętrznym 

dziedzińcu tężni. 

– mini pijalnia i oranżeria dla dzieci. 

Tężnia będzie miała kształt koła. W ścianach 

zewnętrznych w liniach podparć pomostów 

będzie wykonane wypełnienie z gałązek 

tarniny, po której będzie ściekać solanka.  

W pobliżu wybudowany będzie  

Dom Zdrojowy, w którym mieścić się będzie 

Pijalnia Wód i Oranżeria. 

8.  

Jerzy Służalski 

(Radny Rady 

Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

GPR, str. 18 

pkt. 8) 

10 linijka od dołu 

strony 

8) modernizacja i rehabilitacja  

zabudowy centrum miasta 

Zmiana wyrazu rehabilitacja, 

zastąpienie wyrazem np. rewitalizacja. 

 

Wyraz rehabilitacja odnosi się bardziej 

do rehabilitacji osób. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Przedstawiony zapis odnoszący się  

do powiązania ze Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania miasta  

Busko-Zdrój jest cytatem i nie ma możliwości 

modyfikacji zapisów dokumentu źródłowego. 



 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju                                                                                                       Załącznik nr 1   do Informacji  podsumowującej    

ul. Mickiewicza 10                                                                                                                                                  przeprowadzone konsultacje społeczne 

28-100 Busko-Zdrój 

tel.: 41 370 52 00, fax.: 41 370 52 90 

 

 

9.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 8 

pkt. II ppkt. 1) 

1) podjęcie na sesji przez Radę 

Miejską w Busku-Zdroju Uchwały 

nr XXII/299/2016 z dnia  

20 października 2016 roku  

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój  

na lata 2015–2025 

 

(po 14 dniach niezbędnych na 

uprawomocnienie się ww. uchwały, 

która jest aktem prawa 

miejscowego) 

1) podjęcie na sesji przez Radę Miejską 

w Busku-Zdroju Uchwały nr 

XXII/299/2016 z dnia 20 października 

2016 roku w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój  

na lata 2015–2025 (po 14 dniach 

niezbędnych na uprawomocnienie się 

uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy  

Busko-Zdrój, która jest aktem prawa 

miejscowego); 

Stosując zapis (po 14 dniach 

niezbędnych na uprawomocnienie się 

ww. uchwały, która jest aktem prawa 

miejscowego); nie do końca wiadome 

jest o jaką uchwałę chodzi. 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w następujący sposób:  

„1) podjęcie na sesji przez Radę Miejską  

w Busku-Zdroju Uchwały nr XXII/299/2016 

z dnia 20 października 2016 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój  

na lata 2015–2025 (po 14 dniach niezbędnych 

na uprawomocnienie się uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój, 

która jest aktem prawa miejscowego)”. 

10.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 19 

2 i 3 zdanie od góry 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy 

rewitalizacja to „kompleksowy 

proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów 

zdegradowanych”, dlatego przy 

wyznaczaniu zasięgu obszaru 

zdegradowanego wzięto pod uwagę 

zestaw kryteriów zawarty w art. 9 

ust. 1 ustawy i w ww. Wytycznych, 

które wskazują na istnienie stanu 

kryzysowego na danym terenie. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji – 

rewitalizacja to „kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych”, dlatego 

przy wyznaczaniu zasięgu obszaru 

zdegradowanego wzięto pod uwagę 

zestaw kryteriów zawarty w art. 9  

ust. 1 ustawy i w Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji, które 

wskazują na istnienie stanu 

kryzysowego na danym terenie. 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w następujący sposób: 

„Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, 

rewitalizacja to „kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych”, dlatego przy wyznaczaniu 

zasięgu obszaru zdegradowanego wzięto  

pod uwagę zestaw kryteriów zawarty  

w art. 9 ust. 1 ww. ustawy i Wytycznych,  

które wskazują na istnienie stanu kryzysowego 

na danym terenie”. 
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11.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 20 

2 akapit 

Zgodnie z ww. Wytycznymi  

w przeprowadzonej diagnozie … 

Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie 

rewitalizacji  w przeprowadzonej 

diagnozie … 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w zaproponowany sposób. 

12.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 32 

5 linijka od dołu 

Na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji zlokalizowanych  

jest 49 organizacji pozarządowych 

Na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji zlokalizowanych jest … 

organizacji pozarządowych. 

Jeżeli liczba zostanie zmieniona  

w tabeli to tu również trzeba wpisać 

taka samą. 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w zaproponowany sposób. 

Uzupełniono aktualną liczbę  

organizacji pozarządowych. 

13.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 34, 35 

tabela 

Poz. 1 i 24 - nazwa ulicy  

– ul. Kusocińskiego 

Poz. 15 i 48 – adres – ul. Grotta 3  

i ul. Grotta 3A 

Poz. 19 i 44 – adres – osiedle  

Gen. Andersa 2  

i ul. gen. W. Andersa 5/39 

Poz. 32 – ul. S. Wyszyńskiego 86 

Poz. 29 i 43. – Fundacja 

 „Dasz Dziecku Nadzieje” 

Stowarzyszenie „Akademia Prajing 

Mantis Kung-Fu” 

Poz. 45. Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

Poz. 22 – Regionalne 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole  

w Busku-Zdroju 

Poz. 36 – Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe Dalia 

Spółdzielnia Socjalna 

Poz. 7 Stowarzyszenie Bezpieczny 

1. Bark nazwy tabeli 

Podać np. 

Tabela nr … Legenda rozmieszczenia 

organizacji na terenie obszaru 

rewitalizacji. 

2. w tabeli wskazano adresy 

organizacji – ujednolicić albo 

wpisujemy wszędzie nr lokali,  

albo tylko nr bloku – proszę sprawdzić 

w wykazie poprawne adresy. 

3. ujednolicić w tabeli i analogicznie  

w całym dokumencie nazwy ulic: 

poz. 1 i 24 nazwa ulicy  

– ul. J. Kusocińskiego 

poz. 15 i 48 – ul. Grotta cała nazwa  

ul. Prof. Józefa Wacława Grotta, 

poz. 19 i 44 – os. Generała Andersa  

2/42 i – os. Generała Andersa 5/39 

poz. 32 – ul. Ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 86 

poz. 29 i 43 – zweryfikować istnienie 

Uwaga została częściowo uwzględniona. 

Ad. 1. Dodano nazwę tabeli „Legenda do mapy 

3 dotyczącej rozmieszczenia organizacji 

pozarządowych w granicach wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji na terenie  

Gminy Busko-Zdrój w 2016 r.”. 

Ad. 2. Zweryfikowano przekazane w dniu 

30.12.2016 roku przez Urząd Miasta i Gminy 

Busko-Zdrój zestawienie Wykaz stowarzyszeń 

działających na terenie Gminy Busko-Zdrój  

na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia  

1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”  

(stan na 07.11.2016 roku). Ponadto ujednolicono 

adresy rejestrowe organizacji wpisując  

tylko nazwę ulicy. 

Ad. 3. Ujednolicono w tabeli i analogicznie  

w całym dokumencie formę zapisu nazwy ulic. 

poz. 29 – Fundacja „DASZ DZIECKU 

NADZIEJĘ” zarejestrowana jest w KRS  

pod nr 0000211083 (adres: Plac Zwycięstwa)  

i formalnie nie ma wpisanej daty wykreślenia  
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Powiat Busko-Zdrój  

– ul. A. Mickiewicza 15 

fundacji i stowarzyszenia 

Poz. 45 zmienić zapis – Środowiskowy 

Dom Samopomocy „Górka” 

poz. 22 – wykreślić stowarzyszenie 

zakończyło działalność 

poz. 36 – usunąć – Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe Dalia Spółdzielnia 

Socjalna – zlikwidowane  

Poz. 7 – uzupełnić zapis adresu 

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat 

Busko- Zdrój – ul. A. Mickiewicza  

15 lok 4a 

4. dopisać w tabeli – Parafia  

p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego  

– ul. Lipowa 1 , 

5. Dopisać w tabeli Polskie 

Towarzystwo Turystyczno- 

-Krajoznawcze Oddział w Busku-

Zdroju, siedziba oddziału Busko-Zdrój,  

ul. Mickiewicza 7 (ganek od południa 

czyli od ul. S. Batorego) – drewniany 

budynek willi „Polonia” 

„Byrkowskiego”, w którym mieści się 

także Galeria Sztuki BWA „Zielona”  

i Muzeum Ziemi Buskiej. 

6. dopisać w tabeli – Stowarzyszenie 

„Rodzina Wspólna – Troska”,  

ul. Bohaterów Westerplatte 4 

7. dopisać w tabeli Świętokrzyski 

Oddział Okręgowy PCK w Kielcach, 

oddział rejonowy w Busku-Zdroju,  

z rejestru. 

poz. 43 – pozycja została usunięta po weryfikacji 

z przekazanym ww. zestawieniem stowarzyszeń 

przez UMiG Busko-Zdrój  

(według stanu na 07.11.2016 r.) 

poz. 45 – pozycja została usunięta z uwagi na to, 

że Środowiskowy Dom Samopomocy 

funkcjonuje jako dział MGOPS w Busku-Zdroju. 

poz. 22 – pozycja została usunięta, ponieważ 

Regionalne Stowarzyszenie Pomocy Szkole  

w Busku-Zdroju zakończyło działalność  

w 2014 r.  

poz. 36 – pozycja została usunięta, ponieważ 

spółdzielnia nie prowadzi już działalności 

pomimo faktu braku wykreślenia z KRS (jest to 

długotrwały proces w przypadku spółdzielni). 

poz. 7 – uzupełniono zapis ul. A. Mickiewicza 

Ad. 4. W tabeli nie uwzględniono wskazanej 

parafii i usunięto inną parafię z poz. 33  

(po przeanalizowaniu przepisów prawnych  

w tym zakresie). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie działalnością pożytku 

publicznego jest działalność społecznie 

użyteczna, prowadzona przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie. Przepis ust. 3 tego 

artykułu przewiduje, że działalność pożytku 

publicznego może być prowadzona także przez 

osoby prawne i jednostki organizacyjne 

działające na podstawie przepisów o stosunku 
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ul. Kopernika 2 

8. sprawdzić poprawność adresów 

stowarzyszeń na ul. A. Mickiewicza . 

9. analogicznie w całym dokumencie 

wprowadzić ujednolicenie nazw ulic. 

Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych 

oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, 

jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 

działalności pożytku publicznego. Ponadto art. 

20 ustawy wyraźnie wskazuje, że organizacją 

pożytku publicznego mogą być dwa rodzaje 

podmiotów: organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, czyli 

kościelne osoby prawne i kościelne jednostki 

organizacyjne oraz stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego. Mając powyższe  

na uwadze można wnioskować, że taki dualizm 

podmiotowy, zawarty w art. 3 wskazuje  

na wyraźne rozróżnienie organizacji kościelnych 

i organizacji pozarządowych. 

Ad. 5. Towarzystwo wpisane do tabeli  

pod poz. 22. 

Ad. 6. Stowarzyszenie wpisane do tabeli  

pod poz. 31. 

Ad. 7. Oddział PCK istnieje w obszarze 

rewitalizacji wobec czego został wpisany  

do tabeli pod poz. 50 i dodany jako nowy punkt 

na mapie organizacji. 

Ad. 8. Sprawdzono poprawność adresów 

stowarzyszeń na ul. A. Mickiewicza . 

Ad. 9. Ujednolicono w tabeli i analogicznie  

w całym dokumencie formę zapisu nazwy ulic. 
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14.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 38 

3 linijka od góry 
handlowo--usługowym 

W zdaniu pomiędzy wyrazami 

występuje podwójny myślnik 

handlowo-usługowym 

Uwaga została uwzględniona. 

15.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 38 

8 linijka od dołu 

…renowacja zabytkowych wnętrz 

parku … 

Zmienić zapis na np. „ …renowacja 

zabytkowych części  parku …” 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w zaproponowany sposób. 

16.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 39 

Pkt 2. 

Nazwy ulic ul. Ludwika 

Waryńskiego, ul. Janusza 

Kusocińskiego, ul. Stanisława 

Rokosza 

Zmienić nazwy ulic:  

ul. L. Waryńskiego  

ul. J. Kusocińskiego, ul. S. Rokosza 

Zmiany wprowadzić analogicznie  

w całym dokumencie. 

Uwaga została uwzględniona. 

Ujednolicono pisownię nazw ulic w całym 

dokumencie. 

17.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 42 

Pkt. 4 

ul. dr. S. Starkiewicza, Aleja 

Topolowa 

Zmiana nazwy prawidłowy zapis  

ul. dr Sz. Starkiewicza , Al. Topolowa 
Uwaga została uwzględniona. 

18.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 43 

Pkt. 6 

hotelu Bristol Busko Art & Medical 

SPA 

Zmiana nazwy  hotelu Bristol  

Art & Medical SPA w Busku-Zdroju 
Uwaga została uwzględniona. 

19.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 44 

Drugi akapit 
Nazwa Szpitala “Górka” im. dr Sz. Starkiewicza 

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniono skrót nazwy szpitala na pełną nazwę: 

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno- 

-Rehabilitacyjny „Górka” im. dr Szymona 

Starkiewicza w Busku-Zdroju 

20.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 58 

Tabela – sfera 

techniczna 

Brak zabytków 
Uzupełnić wg wysłanego wykazu  

np. Kościółek Św. Leonarda 

Uwaga została uwzględniona. 

Uzupełniono zabytki zlokalizowane na obszarze 

rewitalizacji i wpisane do Rejestru Zabytków 

Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego 

(według stanu na 30.09.2016 roku). 

21.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR,  str. 68,  

tabela 9 
Źródła finansowania 

Mamy partnerstwo – Powiat Buski, 

Gmina Solec-Zdrój i Gmina Busko- 

-Zdrój – nie może być budżet Gminy 

Uwaga została uwzględniona. 
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22.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str 68, tabela 

11 
Źródła finansowania Inny fundusz – Program POIiŚ Uwaga została uwzględniona. 

23.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str 68, tabela 

12 
Źródła finansowania 

Inny fundusz - może zmienić zapis  

środki zewnętrzne w tym UE (EFRR)  

i środki własne, ponieważ to będzie 

spółka robić, nie gmina 

Uwaga została uwzględniona. 

24.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 82 Brak 

Proszę o wpisanie zadania 

(uzupełniającego) związanego 

Zagospodarowaniem terenu wokół 

Kościółka p.w. Św. Leonarda  

w Busku-Zdroju wraz ze starym 

cmentarzem znajdującym się w zespole 

kościoła cmentarnego – jest to zabytek 

(uwaga zgłoszona przez p. J. Nurek  

– ujęty w wykazie zabytków – są tam 

nagrobki do renowacji, wykonanie 

odwodnienia terenu itp. 

Uwaga została częściowo uwzględniona. 

Wskazane zadania polegające tylko i wyłącznie 

na renowacji zabytków służącej ich ochronie  

– nie stanowią działań rewitalizacyjnych, 

ponieważ nie rozwiązują zidentyfikowanych 

problemów społecznych. Należy wyraźnie 

podkreślić, że renowacja zabytków  

jest elementem rewitalizacji, jeżeli połączona  

jest z adaptacją zabytku do pełnienia innych 

funkcji (np. społecznych i/lub gospodarczych) 

prowadzących do wyprowadzenia obszaru  

ze stanu kryzysowego. W związku z tym,  

w dokumencie w ramach przedsięwzięć 

uzupełniających zaplanowano m.in.  

„Renowację i/lub adaptację obiektów 

zabytkowych do pełnienia funkcji społecznych 

i/lub gospodarczych”. Po uszczegółowieniu 

zapisów ww. przedsięwzięcia wskazane zadanie 

wpisuje się w jego założenia. 
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25.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR str. 93 

Tabela 20 
Poz. 10 i poz.11 

Doprecyzować nazwę Program 

Operacyjny RYBY 

Uwaga została uwzględniona. 

Pełna i oficjalna nazwa programu to: Program 

Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007–2013”, jednak podano również 

stosowany zwyczajowo skrót (PO RYBY). 

26.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR str. 94 

Tabela 20 

Poz. 17 – Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 

2007–2013 

Zmiana źródła finansowania  

– Działanie było finansowane  

z Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w ramach programu priorytetowego 

System Zielonych Inwestycji SOWA  

– Energooszczędne oświetlenie uliczne 

+ Szwajcarsko-Polski Program 

Współpracy 

Uwaga została uwzględniona. 

27.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 105 Tabela 22 

Tabela powinna być zgodna z tabelami 

zadaniowymi – uwaga, ze część zadań 

uzupełniających jest w 2016 r. ujęta, 

czy już coś było zrobione – mamy  

już 2017 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Okres realizacji GPR obejmuje lata 2015–2015. 

W związku z tym, że przedsięwzięcia 

uzupełniające wskazane są poprzez 

charakterystykę obejmującą typy możliwych  

do realizacji działań i są one realizowane  

w systemie ciągłym to okres ich realizacji 

wskazano w całym okresie wdrażania GPR. 

28.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 18 11) aktywna politykę 
11) aktywna polityka 

błąd 
Uwaga została uwzględniona. 

29.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 20–21 
Pod schematem 1 – nie ma: 

Źródło: opracowanie własne 

Pod schematem 1 na stronie 20 

Źródło: opracowanie własne 

błąd przeniesienia 

Uwaga została uwzględniona. 

Błędy formatowania tekstu wynikają z różnych 

wersji pakietu Microsoft Office. 
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30.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 34-35 

1. Trzeba nazwać tabelę. 

2. Poz. 19 – ujednolicić skrót osiedla 

Jest Osiedle Gen. Andersa 2 

3. Poz. 32 – proszę sprawdzić 

prawidłową nazwę i skrót dla tej 

ulicy 

4. Poz. 44 – błędnie wpisany adres 

Ul. gen. W. Andersa – trzeba 

ujednolicić nazwy: osiedle  

i skrót imienia plus nazwisko – 

najlepiej z wykazem z Urzędu? 

5. Na obszarze rewitalizacji jest też 

Parafia p.w. Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego, ul. Lipowa 1 (która 

jest wymieniona w innej części 

dokumentu) – proszę o wpisanie tej 

Parafii… wraz z adresem 

6. Nie ma w wykazie stowarzyszenia 

m.in. Towarzystwa Miłośników 

Buska oraz PTTK Oddział  

w Busku-Zdroju (prośba  

o sprawdzenie siedzib stowarzyszeń 

i ewentualne ich dopisanie do listy). 

7. Proszę o sprawdzenie adresów 

organizacji: ul. A. Mickiewicza  

a Aleja Mickiewicza? 

Os. Gen. Andersa 2 – jaki nr 

mieszkania? 

 

Proszę rozważyć, czy w przypadku 

siedziby organizacji w mieszkaniach 

prywatnych dajemy pełen adres. Jeśli 

tak to w poz. 19 – do uzupełnienia 

Uwaga została częściowo uwzględniona. 

Zakres rzeczowy uwag pokrywa się w uwagami 

w pkt. 13 niniejszego rejestru uwag. W związku 

z tym uzasadnienie analogiczne jak w przypadku 

niniejszego pkt-u. 

31.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 38 
renowacji zabytkowych wnętrz 

parku 
renowacji zabytkowych części parku? 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w zaproponowany sposób. 
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32.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 42 oraz inne 

strony 

Ul. dr. S. Starkiewicza 

Ul. S. Rokosza- (str. 46,48?, 55?) 

Ul. dr. Sz. Starkiewicza 

- proszę o sprawdzenie właściwego 

skrótu do ul. Rokosza? 

Uwaga została częściowo uwzględniona. 

Zmieniono zapis dotyczący nazwy  

ul. dr Sz. Starkiewicza, natomiast pozostawiono 

i ujednolicono nazwę ul. S. Rokosza. 

33.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 45 Po przeprowadzeniu tej operacji…. 

Po przeprowadzeniu tego działania 

….lub 

Po przeprowadzeniu tego zadania….. 

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniono zapis na „Po przeprowadzeniu  

tego zadania…” 

34.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 46- 

Str. 51 

1. Do sprawdzenia skrót nazwy 

Szpitala pod fotografią 11 i 12  

oraz str. 51 

im. dr. Sz. Starkiewicza? 

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniono skrót nazwy szpitala na pełną nazwę: 

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno- 

-Rehabilitacyjny „Górka” im. dr Szymona 

Starkiewicza w Busku-Zdroju 

35.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 46-47 
2. ul. gen.  S. Rzewuskiego – str. 46 

oraz 47 pod fotografią nr 15 
Jest to błędny skrót i złe imię??? 

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniono zapis nazwy ulicy na:  

ul. gen. F. Rzewuskiego. 

36.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 49 
Z uwagi na zły stan techniczny  

nie nadają się do zamieszkania. 
Budynki są zamieszkane???? 

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniono zapis na „Z uwagi na zły stan 

techniczny nie nadają się do dalszego 

zamieszkania”. 

37.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 59 

W strefie technicznej nie są ujęte 

wszystkie zabytki na obszarze 

rewitalizacji (można to sprawdzić  

w Gminnym Programie….. u Pana 

Naczelnika Tracza). 

Według mnie brakuje: 

- kościół p.w. Św. Leonarda  

w Busku-Zdroju oraz teren starego 

cmentarza w zespole kościoła 

cmentarnego (w tym są wpisane 

̶ 

Uwaga została częściowo uwzględniona. 

Uzupełniono zabytki zlokalizowane na obszarze 

rewitalizacji i wpisane do Rejestru Zabytków 

Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego 

(według stanu na 30.09.2016 roku). 

Na etapie opracowania niniejszego projektu 

dokumentu ogłoszony został otwarty nabór 

projektów/zadań do realizacji przez różnych 

interesariuszy rewitalizacji poprzez fiszki 

projektowe. Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia 
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dodatkowo 2 zabytkowe nagrobki - 

kolumna kamienna z wicią roślinną 

z przełomu XVII i XVIII w. oraz 

nagrobek Pawła Sołtyka z 1829 r. 

- kościół parafialny  

p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP  

w Busku-Zdroju w zespole 

klasztornym sióstr norbertanek? 

- klasztor w zespole klasztornym 

sióstr norbertanek 

- teren kościelny w zespole sióstr 

norbertanek – w granicach 

ogrodzenia? 

Można rozważyć ewentualne 

partnerstwo Parafii w zadaniach 

związanych z renowacją 

zabytków??? 

NMP nie złożyła jednak żadnej fiszki 

projektowej. Na etapie składania wniosku  

o dotację z działania 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich w ramach RPO 

Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020, ogłoszony zostanie otwarty nabór  

na partnerów spoza sektora finansów 

publicznych do wspólnej realizacji projektu 

(zgodnie z procedurą zawartą w Ustawie  

o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020). 

38.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 59 Zły skrót ulicy Starkiewicza (tabela) ̶ 

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniono i ujednolicono zapis dotyczący 

nazwy ulicy na: ul. dr Sz. Starkiewicza 

39.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 63-80 ̶ 

Ujednolicenie skrótów ulic  

z poprzednią częścią dokumentu  

– inne skróty – proszę o sprawdzenie 

oraz ze spisami……. 

Uwaga została uwzględniona. 

40.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 64 Z dużej litery Dziecięcego…….. ̶ 

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniono skrót nazwy szpitala na pełną nazwę: 

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno- 

-Rehabilitacyjny „Górka” im. dr Szymona 

Starkiewicza w Busku-Zdroju 
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41.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 64 i 86 
Zadanie wpisane : 

Przestrzeń międzyblokowa 

proszę o rozważenie możliwości ujęcia 

jako partnera Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Busku- Zdroju  

i ewentualne rozważenie dopisania 

następujących zadań inwestycyjnych 

(dot. os. Gen. Andersa ): 

- remont parkingu wraz  

z odwodnieniem przy bloku nr 3  

na w/w osiedlu (wielokrotnie 

mieszkańcy zgłaszali to Zarządowi 

Spółdzielni Mieszkaniowej), 

- oraz poszerzenie dotychczasowego 

parkingu wraz z modernizacją parkingu 

i terenu za blokiem nr 2 i przed 

blokiem nr 3 – co było wielokrotnie  

od kilku lat zgłaszane przez 

mieszkańców osiedla do Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W zadaniach tego typu wpisuje się 

również wykonanie podjazdów  

dla osób niepełnosprawnych oraz 

zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

(Mieszkańcy bloku nr 2 i nr 3 zwrócili 

się do Zarządu Spółdzielni z prośbą  

o powiększenie parkingu, wydłużając 

go w stronę zachodnią osiedla poprzez 

zebranie nawierzchni trawiastej  

niezagospodarowanej części, omijając 

ogródki mieszkańców bloku nr 2. 

Wydłużenie parkingu spowoduje 

Uwaga została częściowo uwzględniona. 

Zakres rzeczowy zadań wpisuje się  

w przedsięwzięcie uzupełniające nr 11: 

„Zagospodarowanie przestrzeni 

międzyblokowych, skwerów, placów itp.  

w obszarach zamieszkałych oraz prowadzenia 

aktywności gospodarczej”. 

Ponadto na etapie składania wniosku o dotację  

z działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich 

i wiejskich w ramach RPO Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, ogłoszony 

zostanie otwarty nabór na partnerów spoza 

sektora finansów publicznych do wspólnej 

realizacji projektu (zgodnie z procedurą zawartą 

w Ustawie o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020). 

Ponadto w związku z faktem uwzględnienia 

uwagi nr 58 planowana jest budowa 

wielopoziomowego parkingu przy  

ul. M. Kopernika w ramach projektu 

podstawowego nr 4. 
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zwiększenie liczby miejsc 

parkingowych i odblokowanie 

wąskiego wjazdu na teren parkingu 

regularnie zastawianego przez 

parkujące samochody). 

42.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. ??? 

Nie ma ujętego zadania – budowa 

placu zabaw dla dzieci w parku 

zdrojowym – nowym lub starym 

̶ 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Place zabaw i ścieżki edukacyjne zostaną 

utworzone w „nowym” Parku Zdrojowym  

i w tzw. „Małpim Gaju”. W „starym” Parku 

Zdrojowym brak jest zgody konserwatora  

na tego rodzaju działania. 

43.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 77 klientami MGOPS a może lepiej podopiecznymi MGOPS 
Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w zaproponowany sposób. 

44.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 101 
Powtarza się fragment tekstu  

ze strony 90 
̶ 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Powtórzenie fragmentu tekstu wynika  

z konieczności zachowania spójności pomiędzy 

opisem systemu zarządzania GPR,  

a uzasadnieniem komplementarności 

proceduralno-instytucjonalnej dokumentu. 

45.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 103 ̶ Tekst do scalenia 

Uwaga została uwzględniona. 

Błędy formatowania tekstu wynikają z różnych 

wersji pakietu Microsoft Office. 

46.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 104 ̶ 
Do zamknięcia nawias…… 

pod Wydział Finansowy…….. 
Uwaga została uwzględniona. 
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47.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 120 – tabela 

wdrażanie 

(finansowanie) 

̶ 

Proszę o doprecyzowanie zadania  

dot. organizacji pozarządowych  

i konkursu na „wkład własny” 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Na etapie opracowania GPR wskazuje się 

jedynie planowane do realizacji formy 

partycypacji społecznej na etapie wdrażania jego 

założeń. Szczegółowe informacje dotyczące 

konkursu zostaną ustalone i doprecyzowane  

po uchwaleniu dokumentu przez Radę Miejską 

w Busku-Zdroju i zostaną publicznie 

udostępnione wszystkim interesariuszom 

rewitalizacji. 

48.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 126 ̶ Po słowie: dokumentach – kropka Uwaga została uwzględniona. 

49.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 127 ̶ 
Prośba o ujednolicenie skrótów ulic, 

nazwy szpitala………… w spisach 
Uwaga została uwzględniona. 

50.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

W tekście i spisach ̶ 

W tekście i w spisach – „hotelowiec”  

z małej litery – zastanawiam się,  

czy nie trzeba „Hotelowiec”??? 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Jest to potoczna nazwa budynku, a nie nazwa 

własna, dlatego nie jest zasadnym zapis  

w zaproponowanej formie. 

51.  

Justyna Nurek 

(Radna  

Rady Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

Str. 66? i inne 

Lub str. 71? i inne 
̶ 

Propozycja dodania do inwestycji  

na terenie parku zdrojowego  

(projekt nr 3?): 

- ścieżki edukacyjnej prowadzącej 

przez stary i nowy park zdrojowy  

(dot. drzew i krzewów) wraz  

z tabliczkami informacyjnymi, mapami 

(Pan. L. Cmoch opracował i wydał 

przewodnik wraz z mapą  

Uwaga została częściowo uwzględniona. 

Zarówno w tzw. „starym” Parku Zdrojowym, 

„nowym” Parku Zdrojowym, „Małpim Gaju” 

planowane są do wykonania ścieżki tematyczne, 

w tym edukacyjne (m.in. poprzez ich 

oznakowanie). W związku z tym zakres 

rzeczowy projektu 3. uzupełniono o następujący 

zapis: „Na terenie parku powstaną ścieżki 

tematyczne, w tym edukacyjne  
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„Busko-Zdrój. Drzewa i krzewy parku 

zdrojowego”). 

oraz 

- Ścieżka Gwiazd? – śladami 

„słoneczek” gwiazd na terenie parku 

zdrojowego wraz z tabliczkami 

informacyjnymi, mapami. 

(m.in. poprzez ich oznakowanie). 

52.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 63 

Tabela 5 projekt 1 

1. Przebudowa ul. 1-go Maja – etap I 

(na odcinku od ul. 12-go Stycznia  

do ul. Rzewuskiego), przebudowa 

ul. Rzewuskiego, rozbudowa  

ul. S. Rokosza, budowa ciągu 

pieszo-jezdnego łączącego  

ul. Rzewuskiego z ul. S. Rokosza. 

1. Przebudowa ul. 1-go Maja – etap I 

(na odcinku od ul. 12-go Stycznia  

do ul. Rzewuskiego) i ul. Rzewuskiego 

stanowiących ciągi piesze łączące 

centrum miasta z zabytkowym parkiem 

zdrojowym, rozbudowa ul. S. Rokosza, 

budowa ciągu pieszo-jezdnego 

łączącego ul. Rzewuskiego  

z ul. S. Rokosza. 

Zgodnie z Uchwałą nr XI/116/2015 

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 

17-09-2015 r. w sprawie pozbawienia 

kategorii dróg gminnych poprzez 

wyłączenie z użytkowania jako drogi 

publiczne, ulic położonych na terenie 

miasta Busko-Zdrój ulica 1-go Maja  

na odcinku od ul. 12-go Stycznia  

do ul. Rzewuskiego przestała pełnić 

funkcje drogi publicznej i stanowi ciąg 

pieszy łączący centrum miasta  

z zabytkowym parkiem zdrojowym. 

Uchwała dotyczy też ulic Rzewuskiego 

i ul. Mickiewicza. 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w następujący sposób: 

„1. Przebudowa ul. 1-go Maja – etap I  

(na odcinku od ul. 12-go Stycznia  

do ul. gen. F. Rzewuskiego)  

i ul. gen. F. Rzewuskiego, stanowiących ciągi 

piesze łączące centrum miasta z zabytkowym 

Parkiem Zdrojowym, rozbudowa ul. S. Rokosza, 

budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego  

ul. gen. F. Rzewuskiego z ul. S. Rokosza”. 



 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju                                                                                                       Załącznik nr 1   do Informacji  podsumowującej    

ul. Mickiewicza 10                                                                                                                                                  przeprowadzone konsultacje społeczne 

28-100 Busko-Zdrój 

tel.: 41 370 52 00, fax.: 41 370 52 90 

 

 

53.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 65 

Tabela 6 projekt 2  

– poz. 5 

5. Promocja i informacja w celu 

stworzenia spójnego wizerunku 

regionu. 

Zmiana zapisów poz. 5. Promocja 

wykorzystania potencjału 

endogenicznego Gminy Busko-Zdrój 

jako produktu ponadregionalnego. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Po konsultacjach i weryfikacji pozostawiono 

zapis w niezmienionej formie. 

54.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 64 

Tabela 6 projekt 2, 

poz. 3 

3. Budowa i montaż parku linowego 

na terenie zielonym o charakterze 

parkowo-leśnym pod nazwą „Małpi 

Gaj”, który składać się będzie  

z ok. 10 oddzielnych tras, w tym 

m.in. trasa dla dzieci, osób  

na wózkach, osób dorosłych  

– kuracjuszy, zamocowanych na 

różnych wysokościach 

dopasowanych do stopnia trudności 

oraz stanowisk do skoku 

swobodnego. Trasy składać się będą 

z ponad 100 przeszkód o łącznej 

długości ponad 1 000 m. 

Zmiana zapisów poz. 3. Budowa  

i montaż parku linowego na terenie 

zielonym o charakterze parkowo- 

-leśnym pod nazwą „Małpi Gaj”, który 

składać się będzie z ok. 10 oddzielnych 

tras, w tym m.in. trasa dla dzieci,  

osób dorosłych – kuracjuszy, 

zamocowanych na różnych 

wysokościach dopasowanych  

do stopnia trudności oraz stanowisk  

do swobodnego skoku wraz z 

dostosowaniem niektórych elementów 

tras do potrzeb osób poruszających się 

na wózkach. Trasy składać się będą  

z ponad 100 przeszkód o łącznej 

długości ponad 1 000 m. 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w zaproponowany sposób. 

55.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 64 tabela 

5, poz. 11 

11. Uruchomienie nowych usług 

prozdrowotnych na obszarze 

rewitalizacji. 

Zmiana zapisów pkt. 11. Uruchomienie 

innowacyjnych usług prozdrowotnych 

na obszarze rewitalizacji. 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w zaproponowany sposób. 

56.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 64 tabela 

5, poz. 14 

14. Zagospodarowanie terenu wokół 

Kościoła pw. św. Brata Alberta oraz 

Kaplicy św. Anny. 

Zmiana zapisów pkt. 14.  

do wyjaśnienia W przypadku potrzeby 

ogłoszenia konkursu nazwa: 

14. Zagospodarowanie terenów wokół 

zabytkowych obiektów sakralnych  

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniony zapis brzmi następująco: 

„Zagospodarowanie terenów wokół 

zabytkowych obiektów sakralnych 

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji”. 
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w obszarze rewitalizacji. 

W przypadku gdy nie musi być 

konkurs na partnera – kościół nazwa- 

14. Zagospodarowanie terenu wokół 

zabytkowej Kaplicy św. Anny. 

Przedmiotem projektu będzie 

zagospodarowanie terenu  

w zabytkowym Parku Zdrojowym  

w tym m.in. publicznych 

ogólnodostępnych m.in. wokół 

obiektów zabytkowych sakralnych. 

57.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 67 tabela 

8, poz. 2 

2. Stworzenie spójnego systemu 

ścieżek rowerowych poprzez: 

- budowę ścieżki rowerowej  

w ul. S. Starkiewicza między  

ul. Świętokrzyską w Zbludowicach  

a ul. Grotta w Busku-Zdroju; 

- budowę ścieżki rowerowej  

w ul. Grotta od ul. S. Starkiewicza 

do ul. Miodowicza; 

- budowę ścieżki rowerowej  

w ul. S. Rokosza od ul. Lipowej  

do ul. Młyńskiej; 

- budowę ścieżki rowerowej  

w ul. 1-go Maja od ul. S. 

Starkiewicza do ul. Rzewuskiego; 

- budowę ścieżki rowerowej  

w ul. Lipowej, L. Waryńskiego 

(między ul. Lipową  

a ul. Kusocińskiego)  

i w ul. Kusocińskiego (między  

Zmiana zapisów pkt. 2. 

Stworzenie spójnego systemu ścieżek 

rowerowych na terenie miasta  

Busko-Zdrój. 

Uwaga została uwzględniona. 

Zmieniony zapis brzmi następująco: 

„Stworzenie spójnego systemu ścieżek 

rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój  

(w tym przede wszystkim obszarze 

rewitalizacji)”. 
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ul. L. Waryńskiego i ul. Uchnasta); 

- budowę ścieżki rowerowej  

w ul. L. Waryńskiego (między  

ul. Młyńską i DW 973) i przez  

ul. Wrzosową do ul. Bohaterów 

Warszawy; 

- budowę ścieżki rowerowej  

w ul. Partyzantów od ul. Grotta  

do Placu Zwycięstwa. 

58.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 67 tabela 

8, poz. 3 

3. Budowa parkingu 

wielopoziomowego przy MDA przy 

ul. L. Waryńskiego typu 

Park&Ride/Bike&Ride wraz z 

wprowadzeniem zintegrowanego 

systemu parkowania. 

Zmiana zapisów pkt. 3 Budowa 

parkingu wielopoziomowego przy 

MDA przy ul. L.Waryńskiego typu 

Park&Ride/Bike&Ride wraz z 

wprowadzeniem zintegrowanego 

systemu parkowania oraz budowa 

parkingu wielopoziomowego przy  

ul. Kopernika w Busku-Zdroju. 

Uwaga została uwzględniona. 

Dodane zadanie dotyczące „budowy parkingu 

wielopoziomowego przy ul. M. Kopernika” 

uzupełniono jako osobną pozycję pod nr 4. 

59.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 67 tabela 

8, poz. 4 

4. Przebudowa czterech skrzyżowań 

na ul. Grotta, celem poprawy 

płynności ruchu komunikacyjnego. 

Zmiana zapisów pkt. 4. Przebudowa 

skrzyżowań na ul. Prof. J.W. Grotta, 

celem poprawy płynności ruchu 

komunikacyjnego. 

Uwaga została uwzględniona. 

60.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 67 tabela 

10, szacowana 

wartość 

22 mln zł Zmian wartości projektu 25 mln zł Uwaga została uwzględniona. 
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61.  

Aneta Cieślak 

(UMiG  

Busko-Zdrój) 

GPR, str. 67 tabela 

5. 

Poz. 12 Uruchomienie działalności 

obiektu świadczącego usługi 

rozrywkowe, rekreacyjne i/lub 

edukacyjne dla młodzieży. 

Do wyjaśnienia czy zostawić zadanie  

w projekcie. 

Uwaga została uwzględniona. 

Uzgodniono pozostawienie zadania w projekcie. 

62.  

Renata 

Rutkowska- 

-Mężyk 

Tabela 5 projekt  

podstawowy nr.1 

pkt. poz. 4. zakresu 

rzeczowego projektu 

Przebudowa ul. 1-Maja –etap I  

(na odcinku ul. 12- Stycznia  

do ul. Rzewuskiego ) przebudowa 

ulicy Rzewuskiego, rozbudowa ulicy 

S. Rokosza, Budowa ciągu  

pieszo-jezdnego łączącego ulicę 

Rzewuskiego z ul. S. Rokosza 

Przebudowa ul.1-Maja –etap I  

(na odcinku ul. 12- Stycznia do  

ul. Rzewuskiego) przebudowa ulicy 

Rzewuskiego , rozbudowa ulicy  

S. Rokosza: budowa nowej jezdni, 

chodników obustronnych wymiany 

wodociągu azbestowego, wymianie 

oświetlenia ulicznego w części 

dotychczasowej zabudowy domów 

jednorodzinnych, przedłużenie ulicy 

do drogi wojewódzkiej z pełną 

infrastrukturą drogową, 

kanalizacyjną, elektroenergetyczną  

i inną niezbędną  

do zagospodarowania terenów 

przyległych i rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego  

i pensjonatowo-uzdrowiskowego 

zgodnie z założeniami MPZP 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego 

 

Poprawa infrastruktury technicznej  

i estetyki ulicy Rokosza stanowiącej 

miejsce spacerów kuracjuszy łącznie  

z przyległymi Parkami i „Małpim 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Wskazane zadania zostały wpisane  

do zaplanowanego projektu. W Gminnym 

Programie Rewitalizacji nie uwzględnia się  

tak szczegółowych informacji. 
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Gajem” a takżę traktku  

pieszo-jezdnego do MDA. 

Umożliwienie rozwoju, zabudowy  

i zagospodarowania terenów strefy „A” 

Uzdrowiska w kierunku zachodnim. 

Poprawa jakości życia mieszkańców. 

63.  

Renata 

Rutkowska- 

-Mężyk 

Tabela 5 projekt 

podstawowy nr. 1 

pkt. wprowadzenie 

dodatkowego 

istotnego zakresu 

rzeczowego  

do projektu jako  

pkt. 5 i przesunięcie 

dalszej kolejności 

oznaczeń zakresów. 

̶ 

Budowa ulicy lub ciągu pieszo-

jezdnego pomiędzy przyległymi 

terenami działek położonych  

z północnej strony ul. Rokosza  

z działkami położonymi  

od południowej strony ulicy Sole  

na odcinku od ulicy Lipowej do MDA 

lub do końca działek tych ulic  

w miejscu istniejącego rowu 

melioracyjnego jako jego przykrycie 

Uzbrojenie przedmiotowych terenów 

budowlanych w pełną infrastrukturę 

dla potrzeb budownictwa 

mieszkaniowego jednorodzinnego  

i pensjonatowego zgodnie z MPZP 

przy przedmiotowym ciągu pieszo- 

-jezdnym lub ulicy. 

 

Umożliwienie rozwoju, zabudowy  

i zagospodarowania terenów strefy „A” 

Uzdrowiska na tym terenie i poprawa 

jej wizerunku i estetyki. 

W szczególności poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez rozwój 

budownictwa mieszkaniowego 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanego 

obszaru w celu wyprowadzenia ze stanu 

kryzysowego i rozwiązania zidentyfikowanych 

problemów społecznych, a nie uzbrojenia terenu 

dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego.  
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jednorodzinnego i wyeliminowanie 

zamieszkiwania w istniejących 

budynkach mieszkalnych rodzin 

wielopokoleniowych co ma zły wpływ 

na stosunki międzyludzkie, relacje 

rodzinne a także społeczne. 

64.  

Renata 

Rutkowska- 

-Mężyk 

Tabela 8 Projekt 

Podstawowy nr.  

4 lub inny 

odpowiedni  

z zakresu ochrony 

środowiska 

̶ 

Wprowadzić do zakresu rzeczowego 

punkt dotyczący modernizacji 

kotłowni podmiotów 

uzdrowiskowych, budownictwa 

jednorodzinnego w szczególności  

i w strefie „A” oraz ciepłownie 

zasilające osiedla budownictwa 

wielorodzinnego itp. ze szczególnym 

ograniczeniem paliwa stałego  

i zmianą na paliwa przyjazne 

środowisku z zapewnieniem 

dofinansowania tych modernizacji 

jak również późniejszych 

eksploatacji. 

Działania znaczące nie tylko dla 

ochrony środowiska ale także ochrony 

zdrowia mieszkańców i kuracjuszy. 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Przedmiotowy zakres działań uwzględniony 

został w projekcie podstawowym 6  

pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

oraz działań w zakresie efektywnego 

wykorzystania energii do zaspokajania potrzeb 

energetycznych w obiektach użyteczności 

publicznej, działalności gospodarczej  

i mieszkaniowych”. 

65.  

Federacja NSZZ 

PL Sanatorium 

„Włókniarz” 

w Busku-Zdroju 

Projekt podstawowy 

Nr 1, str. 63 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje 

następujące elementy: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. Przebudowa ul. 1 Maja – etap I 

(na odcinku od ul. 12 stycznia 

do ul. Rzewuskiego), 

4. Przebudowa ul. 1 Maja – etap I  

(na odcinku od ul. 12 stycznia  

do ul. Rzewuskiego), przebudowa 

ul. Rzewuskiego, rozbudowa 

ul. S. Rokosza, (budowa ciągu pieszo- 

-jezdnego z ograniczeniem prędkości 

do …….. km/h), budowa ciągu pieszo-

-jezdnego łączącego ul. Rzewuskiego  

Uwaga nie została uwzględniona. 

W Gminnym Programie Rewitalizacji nie 

uwzględnia się tak szczegółowych informacji. 
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przebudowa ul. Rzewuskiego, 

rozbudowa ul. S. Rokosza, 

budowa ciągu pieszo-jezdnego 

łączącego ul. Rzewuskiego  

z ul. S. Rokosza. 

z ul. S. Rokosza. 

 

Sanatorium „Włókniarz” posiada 

w swojej strukturze szpital 

uzdrowiskowy z oddziałami  

rehabilitacji uzdrowiskowej oraz 

rehabilitacji ogólnoustrojowej. 

Leczymy schorzenia narządu ruchu. 

Rocznie ze świadczeń korzysta ok. 15 

tys. pacjentów. Około 30% są to osoby 

o widocznych ograniczeniach 

ruchowych, poruszające się na 

wózkach inwalidzkich, o kulach, 

o balkonikach. Bezpośredni podjazd 

pod recepcję pojazdów, w tym karetek 

sanitarnych, pogotowia ratunkowego 

może odbywać się tylko z odcinka 

ulicy Rokosza, którego dotyczy 

ograniczenie. 

Z uwagi na wiek i stan zdrowia bardzo 

często konieczny jest transport 

kuracjuszy do innego szpitala, ze 

względu na bezpośrednie zagrożenie 

życia lub na specjalistyczne badania 

i konsultacje. Transport odbywa się 

karetkami pogotowia ratunkowego. 

Sytuacje takie mają czasami miejsce 

kilka razy dziennie. Karetki pogotowia 

aktualnie mają możliwość 

bezpośredniego podjazdu pod recepcję. 

Pragniemy nadmienić, że nie ma innej 
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możliwości podjazdu dla karetek 

pogotowia ratunkowego. Również 

wewnętrzny układ komunikacyjny 

budynku, z uwagi na układ korytarzy, 

wind, podjazdów, pozwala na transport 

na noszach, wózkach, łóżkach 

samojezdnych tylko do części 

recepcyjnej budynku, skąd odbywa się 

dalszy transport karetkami pogotowia 

ratunkowego. 

Ważnym elementem w procesie 

lecznictwa uzdrowiskowego oprócz 

działania bodźcowego jest stworzenie 

warunków do wypoczynku i relaksu, 

nieskrępowanego kontaktu z przyrodą, 

tworzenie oferty krajoznawczej, 

historycznej i kulturalnej. Tworzymy 

warunki by pacjentom zapewnić długie 

czasowo popołudnia, które sprzyjać 

będą poznawaniu regionu i jego 

dziedzictwa. Dużą popularnością 

cieszy się ścieżka rowerowa. Pacjenci 

własnymi samochodami dowożą 

rowery w obszar ulicy Langiewicza, 

a następnie rowerem przejeżdżają 

ścieżkę. Działanie takie wspomaga 

proces leczenia chorób narządu ruchu 

ale również pozytywnie wpływa na 

stan psychiki naszych pacjentów. Dla 

niektórych osób pokonanie odległości 

kilkudziesięciu metrów jest 
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problemem, dlatego często korzystają 

z własnych pojazdów np. dojeżdżając 

na nabożeństwa do kościołów. 

Pragniemy nadmienić, że aktualne 

ograniczenie czasu postoju na ul. 

Rokosza naprzeciw głównej recepcji 

Sanatorium na czas załatwienia 

formalności i wyładunku bagaży zdaje 

egzamin. 

W ciągu prawie 30 lat funkcjonowania 

tego rozwiązania nie odnotowaliśmy 

żadnych nieszczęśliwych zdarzeń. 

Ograniczenie prędkości do np. 20 km/h 

zapewniłoby wzajemne 

bezpieczeństwo użytkowników tego 

obszaru pieszo-jezdnego. 

Doświadczenie jakie wypływa 

z użytkowania trzech takich obszarów 

na  ciągu Alei Mickiewicza daje 

gwarancję racjonalnego rozwiązania 

współistnienia pieszych 

i zmotoryzowanych na wyznaczonych 

obszarach. Zdecydowana większość 

pracowników dojeżdża do pracy od 

strony północnej miasta. Dojazd do 

miejsca postojowego w obiekcie wiąże 

się z pokonaniem dodatkowo ok. 3 km 

po obrzeżu strefy uzdrowiskowej tj. 

ul. Waryńskiego, 12 Stycznia, Grotta, 

Starkiewicza i Rokosza. Dodatkowe 

przejechane kilometry to zwiększone 
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zanieczyszczenie strefy 

uzdrowiskowej.  

Tematyka ta była bardzo szczegółowo 

przedstawiana i uzasadniana przez 

Dyrektora Sanatorium Jerzego Prymułę 

w dniu 20.12.2016 r. w trakcie 

spotkania w sprawie rewitalizacji 

w obecności Z-cy Burmistrza Miasta 

i Gminy Busko-Zdrój Pana mgr inż. 

Tomasza Mierzwy i osoby 

prezentującej program. 

66.  

Federacja NSZZ 

PL Sanatorium 

„Włókniarz” 

w Busku-Zdroju 

Projekt podstawowy 

Nr 9, str. 73–75 

Rozwój Uzdrowiska „Busko-Zdrój” 

S.A. – wzrost jakości  

świadczonych usług 

Proponujemy dodatkowy zapis: Projekt 

podstawowy 9a, Rozwój Sanatorium 

„Włókniarz” – podniesienie jakości 

usług – stworzenie dodatkowej 

przestrzeni prozdrowotnej. 

Cel projektu 

Podniesienie jakości usług oraz 

podniesienie atrakcyjności przestrzeni 

prywatno-publicznej zlokalizowanej  

w części A uzdrowiska w sąsiedztwie 

lasku „małpi gaj” oraz na terenie 

będącym własnością Federacji NSZZ 

PL Sanatorium „Włókniarz”  

w Busko-Zdroju. Projekt adresowany 

jest do społeczności przebywającej 

w Busku-Zdroju w celach leczniczych  

i wypoczynkowych oraz mieszkańców 

Buska jako poszerzenie bazy 

rekreacyjno-rehabilitacyjnej. 

Zakres rzeczowy zadania 

Uwaga została uwzględniona. 

Projekt został wpisany do dokumentu  

jako projekt podstawowy 10. 
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Projekt obejmuje budowę kompleksu 

rekreacyjnego wraz z zespołem oczek 

wodnych oraz towarzyszącą 

infrastrukturą. Stanowić będzie 

uzupełnienie funkcji parkowo-

rekreacyjnej terenów Sanatorium. 

Zespół składać się będzie z dwóch 

oczek wodnych. Dla dorosłych  

o pow. ok. 500 m
2
 i głębokości 1,3 mb 

oraz dla dzieci o powierzchni ok. 300 

m
2
 i głębokości 0,3 mb. 

Zaprojektowano również naturalny 

staw kąpielowy o powierzchni 

ok. 38 m
2
. Zakłada się alternatywne 

zasilanie oczek naturalną wodą 

mineralną (solanką). 

Kompleks wyposażony zostanie 

w elementy małej architektury jak  

np. siedziska przy wodnym placu 

zabaw, ławki parkowe, elementy 

outdoor fitness. Aby wydłużyć sezon 

użytkowania planowana jest budowa 

farmy solarnej do podgrzewania wody 

w nieckach. Może to pozwolić 

na użytkowanie kompleksu 

w miesiącach IV-IX. Aby zmniejszyć 

koszty związane z zasileniem instalacji 

w energię elektryczną planowana jest 

budowa instalacji fotowoltaicznej  

o mocy ok. 100kw. Planowany termin 

realizacji 2018-2025 r. Szacunkowa 
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wartość projektu 10.000.000. Źródło 

finansowania – środki UE + środki 

własne + kredyt. 

 

Zrealizowanie projektu pozwoli 

uatrakcyjnić pobyty gości w naszym 

mieście. Konsekwencją tego będzie 

zwiększone zapotrzebowanie na bazę 

hotelową oraz gastronomiczną. 

Wpłynie na zwiększenie 

zapotrzebowania na pobyty, 

szczególnie wśród klientów z małymi 

dziećmi. Świadczenie usług 

towarzyszących czy uzupełniających 

przez podmioty z terenu naszego 

miasta i gminy jak: mała gastronomia, 

pijalnia wód, lodziarnie, cukiernie, 

usługi fryzjerski, kosmetyczne, wesołe 

miasteczko itp. Zostaną stworzone 

warunki do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy. Gmina zostanie 

zasilona opłatami oraz podatkami z 

tytułu funkcjonowania kompleksu. 

Wykorzystanie solarów oraz ogniw 

fotowoltaicznych znakomicie wpłynie 

na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 

Kapitalnie wpłynie na efektywne 

wykorzystanie promieniowania 

słonecznego (największe 

zapotrzebowanie na energię wtedy,  

gdy świeci słońce). 
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Projekt zagospodaruje zaniedbane 

przyrodniczo tereny, które przylegają 

do cieku odprowadzającego opady  

z terenu Buska. Uatrakcyjni przestrzeń 

parkową Uzdrowiska. 

Prognozowane rezultaty: 

 Rozszerzenie bazy turystycznej  

i rekreacyjnej, 

 Rozszerzenie przestrzeni 

prozdrowotnej, 

 Ochrona środowiska  

i ograniczenie niskiej emisji 

zanieczyszczeń. 

67.  

Piotr Woźniak, 

inspektor 

Referatu 

Inwestycji  

i Promocji 

Starostwa 

Powiatowego  

w Busku-Zdroju. 

(Powiat buski) 

Str. 83 

Tabela 19 

Charakterystyka 

uzupełniających 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

- wiersz 4 

- kolumna 

„Charakterystyka 

tematyczna 

przedsięwzięcia” 

3) Rozwój infrastruktury 

szkolnictwa zawodowego  

(w tym m.in. rozbudowa warsztatów 

szkolnych Zespołu Szkół 

Technicznych i Informatycznych  

w Busku-Zdroju o budynek 

dydaktyczny kształcenia 

zawodowego; modernizacja 

warsztatów szkolnych, rozbudowa 

infrastruktury sportowej  

przy Powiatowym Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym 

w Busku-Zdroju). 

3) Rozwój infrastruktury szkolnictwa 

zawodowego (w tym m.in. inwestycje 

przy istniejących warsztatach 

szkolnych Zespołu Szkół Technicznych 

i Informatycznych w Busku-Zdroju 

oraz Powiatowym Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju  

- budowa nowego budynku kształcenia 

zawodowego, budowa boiska 

wielofunkcyjnego o sztucznej 

nawierzchni, dobudowa do hali 

sportowej, siłowni oraz wymiana 

posadzki sportowej, remont warsztatów 

na potrzeby szkolnictwa zawodowego, 

zakup wyposażenia do celów 

dydaktycznych). 

Propozycja zmiany wynika z 

aktualizacji nazwy projektu złożonego 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w zaproponowany sposób. 



 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju                                                                                                       Załącznik nr 1   do Informacji  podsumowującej    

ul. Mickiewicza 10                                                                                                                                                  przeprowadzone konsultacje społeczne 

28-100 Busko-Zdrój 

tel.: 41 370 52 00, fax.: 41 370 52 90 

 

 

przez Powiat Buski w ramach osi 7 

RPOWŚ na lata 2014-2020 

68.  

Lucyna 

Wojnowska 

(Radna Rady 

Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

str. 9 
W punkcie 4) jest mowa o projekcie 

1.0, w punkcie 5) o projekcie 2.0 

Czy nie powinno być w obydwóch 

przypadkach projekt 1.0 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis został uszczegółowiony. 

Pkt 4 zmieniono w następujący sposób:  

4) opracowanie i przeprowadzenie konsultacji 

założeń projektu 1.0 dokumentu  

z Komitetem Rewitalizacji. 

69.  

Lucyna 

Wojnowska 

(Radna Rady 

Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

str. 18 
W punkcie 11) jest „aktywna 

politykę” 

Powinno być : aktywna polityka” 

 

Błąd literowy 

Uwaga została uwzględniona. 

70.  

Lucyna 

Wojnowska 

(Radna Rady 

Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

str. 23 
W drugim akapicie zostały podane 

ulice z nazwami od rond 

Uważam, że należałoby posłużyć się 

nazwami rond 

 

Ronda tak jak ulice mają nazwy 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono i brzmi on następująco: 

„W wyniku przeprowadzonej diagnozy,  

w podziale na jednostki referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru zdegradowanego, 

wyznaczono obszar rewitalizacji, będący częścią 

obszaru I oraz obszaru II Miasta Busko-Zdrój. 

Granicę tego obszaru wyznaczają: Rondo 

Niepodległości, południowa granica miasta,  

aż do przecięcia ul. Przemysłowej z ul. ks. kard. 

S. Wyszyńskiego, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego, 

ul. prof. J. W. Grotta,  

ul. Partyzantów (z uwzględnieniem 

przylegających do niej działek od strony 
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północnej), ul. Bohaterów Warszawy do Ronda 

im. Solidarności, ul. W. Witosa, ul. Wrzosowa, 

południowa granica miasta.. 

71.  

Lucyna 

Wojnowska 

(Radna Rady 

Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

str. 63 

W punkcie 5 w zakresie rzeczowym 

realizowanych zadań projektu 

podstawowego nr 1 użyto określenia 

„modernizacja” 

Proponuje usunięcie tego określenia na 

tej stronie i wszędzie tam gdzie ono się 

pojawia 

 

Nie powinno się używać pojęcia 

„modernizacja”, zwłaszcza  

w projektach realizowanych  

ze środków unijnych 

Uwaga nie została uwzględniona. 

Zmiana nazwy zadania ujęta w innej uwadze. 

72.  

Lucyna 

Wojnowska 

(Radna Rady 

Miejskiej  

w Busku-Zdroju) 

str. 71 

W akapicie drugim w zakresie 

rzeczowym realizowanych zadań  

projektu podstawowego nr 7 

zapisano: „ Projekt dotyczy rozwoju 

i zwiększenia powierzchni 

zdegradowanych terenów zieleni”. 

Uważam, że powinno być „Projekt 

dotyczy rozwoju i zwiększenia 

powierzchni terenów zielonych  

na zdegradowanych terenach w 

Mieście Busko-Zdrój.” 

 

Obecny zapis mówi o zwiększeniu 

terenów zdegradowanych, a chyba nie 

o to chodzi 

Uwaga została uwzględniona. 

Zapis zmieniono w zaproponowany sposób. 

 

 

W dniu 19.01.2017 r., czyli po terminie zakończenia konsultacji, wpłynęło 12 uwag zgłoszonych przez 1 osobę, które nie zostały rozpatrzone. 

 


