
                                    
 

Busko-Zdrój, dnia 18 marca 2022 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy  

          Busko-Zdrój 

 

OGŁOSZENIE 
 

 Gminy: Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka, Solec-Zdrój i Pińczów tworzą obszar 

uzdrowiskowy. Organy partnerskich samorządów podjęły stosowne uchwały w sprawie 

podjęcia współpracy celem współdziałania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji 

Świętokrzyskie Uzdrowiska (dalej: OSI ŚU) oraz opracowania Strategii Rozwoju 

Obszaru. Na mocy podjętych uchwał, w dniu 14 lipca 2021 r. reprezentanci gmin OSI ŚU 

wraz z reprezentantami Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego podpisali 

Porozumienie samorządowe określające zasady współpracy dotyczące Strategii 

Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska. 

Wspomniana Strategia będzie stanowiła Strategię Rozwoju Ponadlokalnego 

i jednocześnie spełniała warunki Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT) - 

stanowiącej instrument rozwoju terytorialnego. IIT mogą być realizowane zgodnie 

z warunkami określonymi w umowie partnerstwa na obszarach geograficznych 

wyznaczonych przez właściwą instytucję zarządzającą – w tym przypadku na obszarze 

strategicznej interwencji wyznaczonym w Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+. 

Jednym z warunków wdrażania IIT w Polsce jest stworzenie Strategii IIT, 

która zawiera m.in. opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych 

oraz właściwych podmiotów reprezentujących: społeczeństwo obywatelskie, podmioty 

działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych 

za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób 

niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem 

i wdrażaniem planu działań IIT. Stąd też postanowiono o powołaniu ciała doradczego 

Lidera Porozumienia, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
 

 W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, 

jako reprezentant Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem Porozumienia OSI ŚU 

ogłasza 

nabór uzupełniający na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU. 
 

 Komitet Monitorujący OSI ŚU stanowić będzie forum współpracy i dialogu 

z samorządami wchodzącymi w skład OSI ŚU w sprawach dotyczących przygotowania, 

prowadzenia i oceny Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie 

Uzdrowiska na lata 2021–2027 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą 

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentanta Lidera Porozumienia. 

Celem działania Komitetu Monitorującego jest zapewnienie zwiększenia włączenia 

społecznego w opracowanie i realizację Strategii. 

 



 

 W skład Komitetu Monitorującego OSI ŚU wejdzie od 6 do 10 osób, 

w szczególności: 

 reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego (np. organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń, wolontariusze itp.); 

 reprezentanci podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska; 

 reprezentanci podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia 

społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, 

równości płci i niedyskryminacji; 

 reprezentanci podmiotów gospodarczych, w tym szczególnie działających 

w branży uzdrowiskowej i turystycznej; 

 reprezentanci instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony 

i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 

 i inni. 
 

Otwarty nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU 

będzie trwał do dnia 25.03.2022 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka 

Komitetu Monitorującego OSI ŚU należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie 

Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Monitorującego OSI ŚU 

oraz dostarczenie go w następujący sposób: 

1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rsid@umig.busko.pl , 

w tytule e-maila wpisując: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu 

Monitorującego OSI ŚU”; 

2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, 

al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, z dopiskiem „Nabór uzupełniający 

na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU”; 

3) bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie  

„Nabór uzupełniający na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU”. 
 

 Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone  

w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu 

pozostaną bez rozpatrzenia. 
 

 Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Komitet 

Sterujący OSI ŚU. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu 

Monitorującego OSI ŚU uchwałą Komitetu Sterującego OSI ŚU wydaną w drodze 

głosowania na podstawie zawartego Porozumienia, zgodnie z limitami osobowymi 

określonymi w Regulaminie. 
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ 
Waldemar Sikora 

/-/ 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym

1
 

 

Załączniki: 

1. Regulamin Komitetu Monitorującego OSI ŚU. 
2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Monitorującego OSI ŚU. 

                                                           
1 Zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2019 poz. 162 z późn. zm.), 

równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. 
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