Załącznik
do zarządzenia Prezydenta Miasta
nr SP.0050.2.498.2014
z dnia 1 grudnia 2014r.
Ruda Śląska, dnia 26 listopada 2014r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych
dotyczących zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030

W dniu 24 października 2014r. Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła zarządzenie
nr SP.0050.2.462.2014 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania
projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030.
Do przeprowadzenia konsultacji w formie informacji w prasie lokalnej oraz zebrania z mieszkańcami
powołany został zespół roboczy pod przewodnictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej, Krystiana Morysa. Jako termin konsultacji wyznaczony został okres
od 5 do 19 listopada 2014r. Na miejsce przeprowadzenia zebrania z mieszkańcami wybrano salę
sesyjną w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (19 listopada, godz. 13:00).
Zgodnie z wymogami określonymi w uchwale Rady Miasta Ruda Śląska nr 304/XVII/2007
z dnia 27 września 2007r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z

mieszkańcami

gminy,

tydzień

przed

rozpoczęciem

konsultacji

zarządzenie

nr SP.0050.2.462.2014 zostało podane do wiadomości publicznej w lokalnej prasie („Wiadomości
Rudzkie” nr 43/1145 z dnia 29 października 2014r., str. 20), na stronach internetowych a także
Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W dniu rozpoczęcia konsultacji w Biurze Obsługi Mieszkańców UM oraz sekretariacie MOPS
udostępniono do dyspozycji mieszkańców egzemplarze projektu Strategii. Dostępny był on również
w formie elektronicznej poprzez:
a) Biuletyn Informacji Publicznej UM w katalogu „Konsultacje”,
b) stronę internetową Miasta Ruda Śląska w katalogu „Ważne informacje / Komunikaty”,
c) Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w katalogu „Aktualności”,
d) stronę internetową MOPS w katalogu „Programy / Strategia”.
Zgodnie

z

założeniami

konsultacji

mieszkańcy

mogli

wypowiedzieć

się

pisemnie

przesyłając swoje uwagi na adres pocztowy Urzędu Miasta lub na adres poczty elektronicznej:
prezydent@ruda-sl.pl. W ciągu dwóch tygodni konsultacji zgłosiła się jedna osoba prywatna
zainteresowana udziałem w konsultacjach, lecz nie zgłosiła później żadnych uwag. Swoje wnioski
zgłosiły dwie instytucje, których przedstawiciele wzięli również udział w spotkaniu kończącym
konsultacje.
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Były to:
1) Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej – wniosek do projektu części szczegółowej Strategii.
Zgłoszona uwaga nie obejmowała konsultowanej części dokumentu, jednak propozycję uznano
za zasadną i postanowiono uwzględnić , wprowadzając zmiany w części strategii dotyczącej
konkretyzacji

poszczególnych kierunków działań strategicznych, zawierającej programy

i projekty działań, aktualizowanych w każdym kolejnym roku obowiązywania Strategii.
2) Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej – zgłoszenie sprzeciwu przedstawionego celu
w

zakresie

polityki

w

dziedzinie

zatrudnienia

(C6).

Zgłoszone

uwagi

uwzględniono,

wprowadzając stosowne zmiany w projekcie Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznej. W związku z powyższym nastąpiła zmiana nazwy kierunku C6 z „Promowanie
zatrudnienia i przedsiębiorczości” na nazwę „Wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zmieniono również nazwy
kierunków w tym celu strategicznym na:
a) C6K1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
b) C6K2 Promowanie i wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wszystkie dokonane zmiany były zgodne z ustaleniami, które zostały wypracowane podczas
spotkania Grupy Roboczej w dniu 12 września 2014r.
W dniu 19 listopada 2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się ostatnia część
konsultacji, w której wzięło udział 38 osób. Spotkanie prowadziła Zastępca Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Pani Patrycja Pluta – Szymajda, zaś prezentacji
i omówienia projektu Strategii dokonał moderator - dr hab. Andrzej Niesporek, który przedstawił
ogólne założenia Strategii oraz wypracowane podczas wrześniowych spotkań cele i kierunki Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030.
Po wystąpieniu głos zabrała Pani Barbara Dworak – Prezes Rudzkiego Konta Pomocy w Rudzie
Śląskiej, która zwróciła uwagę na brak w projekcie Strategii zadania „prowadzenie poradnictwa
obywatelskiego i specjalistycznego jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz bieżącemu
monitorowaniu problemów społecznych”. Ponieważ problem ten został wcześniej zgłoszony
pisemnie, moderator spotkania potwierdził zaakceptowanie uwagi Pani Prezes.
Na zakończenie konsultacji przeprowadzone zostało głosowanie w sprawie zaopiniowania
przedstawionego projektu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2015-2030. W głosowaniu tym wzięło udział 36 osób. Wszystkie głosowały za wyrażeniem pozytywnej
opinii w przedstawionej sprawie. Nie zgłoszono sprzeciwów do głosowania.

Na tym konsultacje zakończono.
Krystian Morys

Załącznik:
1. Lista osób uczestniczących w konsultacjach społecznych w dniu 19 listopada 2014r.
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