
                                                                                                             Szydłowiec dn.08.05.2017 r.

                                                                                                    Starosta Szydłowieckiego
                                                                                                    Włodzimierz Górlicki
                                                                                                    Pl. Marii Konopnickiej 7
                                                                                                    26-500 Szydłowiec

   WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Na podstawie  § 2 ust. 3 Uchwały Nr XLV/259/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 
2010  r.  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z 
mieszkańcami  Powiatu  Szydłowieckiego,  będącej  złącznikiem  nr  1  do  Statutu  Powiatu 
Szydłowieckiego ( Uchwała  Nr XXVII/199/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 
2013 r.) wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 
Cel/przedmiot  Na podstawie  § 2 ust. 3 Uchwały Nr XLV/259/2010 Rady Powiatu w 

Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie określenia  zasad i 
trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  mieszkańcami 
Powiatu Szydłowieckiego, my niżej podpisani składamy wniosek do 
Starosty Szydłowieckiego o przeprowadzenie konsultacji społecznych 
w sprawie realizacji kolejnego etapu budowy kompleksu sportowego 
dot.  budowy  powiatowego  basenu  i  lodowiska  na  terenie  Zespołu 
Szkół im. KOP w Szydłowcu. 
Celem  wniosku  jest  umożliwienie  mieszkańcom  Powiatu 
Szydłowieckiego  wypowiedzi  w  przedmiotowej  sprawie  oraz 
uzyskanie informacji na temat zapotrzebowania społecznego na tego 
typu obiekty sportowe w Powiecie Szydłowieckim.

Termin (data 
rozpoczęcia i 
zakończenia ), zakres i 
koszty.

Proponowany termin rozpoczęcia -  01.06.2017 r.
Proponowany termin zakończenia – 13.07.2017 r.
W przypadku wytyczenia innego terminu długość trwania konsultacji 
min. 6 tyg.
zakres  terytorialny  konsultacji  –  Powiat  Szydłowiecki,  koszty  wg 
kalkulacji Starostwa Powiatowego.

Formy konsultacji – co  najmniej  dwa  spotkania  z  mieszkańcami,  w  okresie  nie 
krótszym  niż  3  tygodnie,  ale  nie  dłuższym  niż  5  tygodni, 
poprzedzone informacją zgodną z § 5 Uchwały o konsultacjach 
społecznych.  Spotkania powinny być rejestrowane,  a  później 
opublikowane.

– W formie  zapytania  ankietowego (załącznik  nr  1  wniosku o 
przeprowadzenie  konsultacji  społecznych)  zgodnie  z  §  4 
Uchwały o konsultacjach społecznych.

Dane kontaktowe 
osoby/organizacji 
zgłaszającej wniosek

Katarzyna  Antonkiewicz  ul.  Radomska  3,  26-500  Szydłowiec   / 
Stowarzyszenie  ES  Eko  Szydłowiec,  Zdziechów  127A,  26-500 
Szydłowiec, Regon 361924990, ekoszydlowiec@gmail.com

mailto:ekoszydlowiec@gmail.com


Uzasadnienie W  dniu  07.03.2017  r.  na  stronie  internetowej  Powiatu 
Szydłowieckiego  Starosta  Szydłowiecki  ogłosił  przystąpienie  do 
realizacji  kolejnego  etapu  budowy  kompleksu  sportowego  dot. 
budowy basenu  i  lodowiska  na  terenie  Zespołu  Szkół  im.  KOP w 
Szydłowcu. 
Ze  względu  na  duże  zainteresowanie  społeczne  powyższym 
zagadnieniem  wyrażone  także  w  powstaniu  na  jednym  z  portali 
społecznościowych  „Społecznego  Komitetu  Budowy  Basenu  w 
Szydłowcu”  liczącego  1360  członków  oraz  ze  względu  na  wiele 
rozbieżnych  opinii  i  oczekiwań  związanych  zarówno  z  budową 
basenu,  jak  i  lodowiska  uważamy,  że  konsultacje  społeczne  w 
przedmiotowej sprawie są jedyną realną formą partycypacji społecznej 
w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. 
KOP w Szydłowcu  tak,  aby spełniała  ona  oczekiwania  społeczne  i 
uwzględniała  potrzeby  lokalnych  społeczności  oraz  środowisk 
szkolnych. 

                                                                        

                                                                                                         z poważaniem

załączniki

1. propozycja pytań ankietowych
2. lista osób/ mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego podpisanych pod wnioskiem 

o konsultacje społeczne  dot. budowy powiatowego basenu i lodowiska  na terenie Zespołu 
Szkół im. KOP w Szydłowcu. 

                                                                                                                             



                                                                                                                                     Załącznik Nr 2

                          Lista osób/mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego popierających wniosek 
o  konsultacje  społeczne  dot.  budowy powiatowego basenu i  lodowiska  na terenie  Zespołu 
Szkół im. KOP w Szydłowcu. 

Imię i nazwisko Adres Nr PESEL Podpis                       

                                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 1

Czy w Szydłowcu  brakuje całorocznego basenu ?

• TAK 

• NIE 

Czy chcesz, by basen powstał przy szkole im.KOP ?

• TAK 

• NIE 

Czy chcesz, by basen powstał w innej lokalizacji   ?

• TAK 

• NIE 

PROPOZYCJA LOKALIZCJI …………………………………………………………………………

Co powinno wchodzić w skład basenu?( możliwość wielokrotnego wyboru)

• Pływalnia, zjeżdżalnie, jacuzzi, sauna, brodziki dla dzieci 

• Tylko pływalnia z 25 metrowym basenem 

• Pływalnia i zjeżdżalnia 

Co powinno wchodzić w skład otoczenia  basenu? (możliwość wielokrotnego wyboru)

• Kręgielnia z  barkiem i miejscem spotkań rodzinnych  

• Sam basen bez innych możliwości rozrywki 

•  Strefy odnowy biologicznej z zespołem saun i gabinetami masaży oraz rehabilitacji

• Punkt gastronomiczny z widokiem na basen oraz sklep sportowy,

Czy w Szydłowcu potrzebne jest lodowisko ?

• TAK 

• NIE 


