ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.21.2014
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 17 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących wyboru priorytetowych celów
operacyjnych w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 uchwały nr 304/XVII/2007 Rady Miasta
Ruda Śląska 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 w sprawie wyboru priorytetowych celów operacyjnych
w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030.
2. Konsultacje

przeprowadzić w

terminie od

29

stycznia

do

12

lutego

2014r.

w następujących formach:
a)

badań ankietowych opinii mieszkańców,

b)

zebrania z mieszkańcami.
3. Udostępnić projekt Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030 w Biurze

Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy pl. Jana Pawła II 6, Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, na stronie: www.rudaslaska.bip.info.pl oraz
na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska: www.rudaslaska.pl.
4. Udostępnić formularze ankiety w miejscach wymienionych w ust. 3 oraz w miejskich
jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury w Rudzie Śląskiej.
5. Umożliwić mieszkańcom udział w badaniu ankietowym poprzez:
a)

przesyłanie wypełnionych ankiet drogą pocztową – adres Urzędu Miasta: pl. Jana Pawła II 6,
Ruda Śląska,

b)

złożenie wypełnionej ankiety w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta: pl. Jana Pawła II 6,
dowolnej miejskiej jednostce organizacyjnej lub samorządowej instytucji kultury w Rudzie
Śląskiej,

c)

przesłanie ankiety w formie elektronicznej na adres poczty: prezydent@ruda-sl.pl.
6. Wyznaczyć godzinę 16:00 ostatniego dnia konsultacji, jako ostateczny termin

przyjmowania ankiet.
7. Zebranie z mieszkańcami przeprowadzić w dniu 12 lutego 2014r. o godz. 12.00 w Rudzkim
Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ul. Karola Goduli 36 w Rudzie Śląskiej.

§ 2. 1. Powołać zespół ds. przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) Michał Pierończyk – przewodniczący zespołu,
2) Grażyna Janduła – Jonda - członek zespołu,
3) Aleksandra Kruszewska – członek zespołu,
4) Agnieszka Gładysz – członek zespołu,
5) Krzysztof Mejer – członek zespołu,
6) Tomasz Kulpok - członek zespołu,
7) Bartosz Pilny – członek zespołu.
2. Na przewodniczącego zebrania o którym mowa w § 1 ust.7 wyznaczyć przewodniczącego
zespołu.
3. Zobowiązać zespół wymieniony w ust.1 do złożenia Prezydentowi Miasta protokołu
z wynikami konsultacji w terminie do 21 lutego 2014r.

§ 3. Zarządzenie niniejsze podlega publikacji w lokalnej prasie oraz Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącemu zespołu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

