Załącznik
do zarządzenia Prezydenta Miasta
nr SP.0050.2.473.2015
z dnia 20 listopada 2015r.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektu
„Strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2020”
W dniu 30 października 2015r. Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic podjęła zarządzenie
nr SP.0050.2.450.2015 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania
projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2020”.
Do przeprowadzenia konsultacji w formie informacji w prasie lokalnej oraz badań
ankietowych powołany został zespół roboczy. Jako termin konsultacji wyznaczony został okres
od 4 do 18 listopada 2015r.
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, w dniu 4 listopada br. informacja o konsultacjach została podana
do wiadomości publicznej w lokalnej prasie („Wiadomości Rudzkie” nr 44/1196 z dnia 4 listopada
2015r., str. 16), na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.
W dniu rozpoczęcia konsultacji w Biurze Obsługi Mieszkańców udostępniono do dyspozycji
mieszkańców egzemplarze projektu Strategii. Dostępny był on również w formie elektronicznej
poprzez:
a) Biuletyn Informacji Publicznej w katalogu „Konsultacje”,
b) stronę internetową Miasta Ruda Śląska w katalogu „Ważne informacje / Komunikaty”.
Zgodnie z założeniami konsultacji, mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przesyłając
wypełnione ankiety na adres poczty elektronicznej prezydent@ruda-sl.pl bądź adres pocztowy
Urzędu Miasta lub pozostawiając w BOM. W ciągu dwóch tygodni udział w konsultacjach wzięło
dwóch mieszkańców Rudy Śląskiej (kobieta w wieku 30 lat oraz mężczyzna w wieku 63 lat).

Respondenci odpowiedzieli pozytywnie na poniższe pytania.
1. Czy realizacja strategii wpłynie na poprawę kształcenia zawodowego?
2. Czy obszary problemowe zostały właściwie zdefiniowane?
3. Czy cele strategiczne są właściwie wyznaczone?
Respondenci odpowiedzieli negatywnie na poniższe pytanie.
1. Czy należy dokonać jakichś zmian w trakcie realizacji strategii?

Na tym konsultacje zakończono.
Sekretarz Miasta
Grażyna Janduła-Jonda

1

