ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.358.2013
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 9 sierpnia 2013r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących modyfikacji
przebiegu trasy linii autobusowej nr 121
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz § 3 ust.1 uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr 304/XVII/2007
z dnia 27.09.2007r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
gminy
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłosić konsultacje społeczne dotyczące modyfikacji przebiegu trasy linii
autobusowej nr 121.
2. Konsultacje przeprowadzić w terminie od dnia 14 do 28 sierpnia 2013r. w następujących
formach:
a) badań ankietowych opinii mieszkańców - wzór ankiety zawierający opis modyfikacji oraz mapę
określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b) informacji w prasie lokalnej, której treść określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalić następujące formy odbioru ankiet od mieszkańców:
a) dla ankiet przesyłanych drogą pocztową – adres Urzędu Miasta: pl. Jana Pawła II 6, Ruda Śląska,
b) dla ankiet składanych osobiście - Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta,
c) dla ankiet przesłanych w formie elektronicznej – adres poczty: prezydent@rudaslaska.pl.
4. Wyznaczyć godzinę 16.00 ostatniego dnia konsultacji, jako ostateczny termin
przyjmowania ankiet.
§ 2. 1. Powołać zespół ds. przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) Agnieszka Gładysz

-

przewodnicząca zespołu,

2) Bożena Krzyżak

–

członek zespołu,

3) Renata Młynarczuk

–

członek zespołu,

4) Bartosz Pilny

–

członek zespołu.

2. Zobowiązać zespół, do złożenia Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 4 września
2013r. protokołu z wynikami konsultacji.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącej Zespołu.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr SP.0050.2.358.2013
z dnia 9 sierpnia 2013r.

Szanowna Pani / Szanowny Panie!

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie Państwa opinii na temat proponowanej modyfikacji
przebiegu trasy linii autobusowej nr 121 w celu objęcia obsługą dwóch przystanków „Bykowina –
Korfantego” oraz „Bykowina – Tesco”. W ramach tej modyfikacji z obsługi linii 121 wycofane będą:
część ulicy Katowickiej i ul. ks. Tunkla na pograniczu ze Świętochłowicami oraz ul. 11 listopada
i ul. Siekiela. Nowa trasa prowadzić będzie przez ul. Korfantego, ul. Pośpiecha i ul. Górnośląską
a następnie prowadzić będzie ul. ks. Tunkla do pętli w rejonie przystanku „Kochłowice – Kopalnia
Nowy Wirek”. Po obsłużeniu przystanku, autobusy linii 121 będą zawracały i kontynuowały kurs
ul. ks. Tunkla w kierunku Kochłowic, po swojej dotychczasowej trasie. Kursy powrotne będą
przebiegać po tej samej trasie.

Z góry dziękujemy za wyrażenie swojej opinii i wypełnienie ankiety.

Czy zgadza się Pan/Pani z zaproponowaną modyfikacją trasy linii autobusowej nr 121 ?

□

TAK.

□

NIE.

Metryczka
M1.

Proszę zaznaczyć płeć:
1. Kobieta

2. Mężczyzna

M2.

Proszę napisać ile ma Pani / Pan lat? ...........

M3.

Czy mieszka Pani / Pan na stałe w Rudzie Śląskiej?
1. Tak

2. Nie

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Dodatkowych informacji na temat poddany konsultacjom udziela Pani Bożena Krzyżak,
Naczelnik Wydziału Komunikacji – tel. 322-449-000 do 010 wew. 5110. Swoje pytania, uwagi
i wnioski prosimy kierować na adres elektroniczny: prezydent@ruda-sl.pl

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

Załącznik nr 2 do zarządzenia
nr SP.0050.2.358.2013
z dnia 9 sierpnia 2013r.

Treść ogłoszenia prasowego w sprawie
modyfikacji przebiegu trasy linii autobusowej nr 121.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Ogłasza, że w dniach 14 - 28 sierpnia 2013r. prowadzone będą konsultacje społeczne w sprawie
modyfikacji przebiegu trasy linii autobusowej nr 121.

Każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Ruda Śląska może wziąć udział w konsultacjach poprzez
wypełnienie ankiety i dostarczenie lub przesłanie jej do Urzędu Miasta Ruda Śląska na adres: pl. Jana
Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub prezydent@rudaslaska.pl

Ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska www.rudaslaska.bip.info.pl w
załącznikach u dołu strony.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Morys – tel. 322-449-000 do 010 wew. 4020 Bartosz Pilny tel. 322-449-000 do 010 wew. 1372

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

