ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.350.2017
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 11 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wyboru
wariantu przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 uchwały nr 304/XVII/2007 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 27 września 2007 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 187 z dnia 5 listopada 2007 r., poz.3445)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć wyniki konsultacji sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Wincentego
Janasa w Rudzie Śląskiej, które zawarte są w sprawozdaniu stanowiącym załącznik do niniejszego
zarządzenia.
2. Przekazać wyniki konsultacji o których mowa w ust.1 Radzie Miasta Ruda Śląska.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącemu Zespołu ds. przeprowadzenia
konsultacji.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Prezydenta Miasta
Michał Pierończyk

Załącznik
do zarządzenia Prezydenta Miasta
nr SP.0050.2.350.2017
z dnia 11.08.2017r.
Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami
w sprawie w sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
Konsultacje w sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej
zostały ogłoszone 23 czerwca 2017 r. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.245.2017).
Do przeprowadzenia konsultacji, w formie informacji w prasie lokalnej oraz badań ankietowych,
powołany został zespół roboczy. Jako termin prowadzenia konsultacji wyznaczony został okres od 28
czerwca do 4 sierpnia 2017r.
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 12 kwietnia br. informacja o konsultacjach została podana do wiadomości publicznej w prasie
lokalnej („Wiadomości Rudzkie” nr 15/1269 z dnia 28 czerwca 2017 r., str. 13). Kolejne przypomnienia
publikowane były w każdym lipcowym wydaniu tygodnika. Informacje o konsultacjach opublikowane
zostały również na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
W dniu rozpoczęcia konsultacji w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz Rejonie Eksploatacji
Budynków (REB) nr 1 MPGM TBS Sp. z o.o. przy ul. Janasa 13a udostępniono urny oraz formularze ankiet,
które udostępnione były również w formie elektronicznej poprzez:
a)

Biuletyn Informacji Publicznej w katalogu „Konsultacje”,

b)

stronę internetową miasta w dziale „Aktualności”.
Dodatkowo, w dniu 4 lipca, do mieszkańców ulic: W. Janasa, E. Smołki, A. Mielęckiego,

W. Żeleńskiego, K. Miarki, J. Ligonia oraz M. Skłodowskiej-Curie wysłano pisma informujące o istocie
konsultacji oraz ankiety (ich liczba odpowiadała ilości pełnoletnich osób zameldowanych w budynkach
usytuowanych przy ww. ulicach). W dniu 12 lipca podobna w treści korespondencja została wysłana
do 15 przedsiębiorców, którzy nie zamieszkują przy wspomnianych ulicach. Cztery pisma zostały
zwrócone po nieskutecznych próbach doręczenia. Ogółem wysłanych zostało ponad 430 ankiet.
Zgodnie z założeniami konsultacji, mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przesyłając wypełnione
ankiety na adres poczty elektronicznej prezydent@ruda-sl.pl, oraz adres pocztowy Urzędu Miasta.
Ankiety można było składać także osobiście w BOM lub w REB nr 1 przy ul. Janasa 13 a.
W trakcie trwania konsultacji do urn zostało złożonych 246 ankiet. Większość z nich – 173,
zostało złożonych w Urzędzie Miasta, z czego 6 wpłynęło drogą elektroniczną. W Rejonie Eksploatacji
Budynków nr 1 złożono 73 ankiety. Spośród złożonych ankiet 10 nie zostało uwzględnionych
w obliczeniach wyników, z następujących powodów:
− 4 ankiety – zostały złożone przez 2 osoby (zagłosowały podwójnie),
− 2 ankiety – zostały złożone przez osoby niepełnoletnie,
− 2 ankiety – nie zawierały wskazania wybranego wariantu,
− 1 ankieta – brak podpisu na formularzu ankiety,
− 1 ankieta - formularz został wypełniony nieczytelnie.

W 236 uwzględnionych w obliczeniach ankietach wynik ogólny przedstawia się następująco:
− na wariant nr 1 (tj. bez ograniczenia ruchu kołowego) głosowało 195 osób,
− na wariant nr 2 (tj. z ograniczeniem ruchu kołowego) głosowało 41 osób.
Uwzględniając miejsce złożenia ankiet, wyniki głosowania prezentują się następująco:
1)

2)

Urząd Miasta – złożono 173 ankiety:
−

na wariant nr 1 (tj. bez ograniczenia ruchu kołowego) głosowało 151 osób,

−

na wariant nr 2 (tj. z ograniczeniem ruchu kołowego) głosowało 13 osób,

−

głosy nieważne – 9 osób.

Rejon Eksploatacji Budynków nr 1 - złożono 73 ankiety:
−

na wariant nr 1 (tj. bez ograniczenia ruchu kołowego) głosowały 44 osoby,

−

na wariant nr 2 (tj. z ograniczeniem ruchu kołowego) głosowało 28 osób,

−

głosy nieważne – 1 osoba.

Uwzględniając miejsce zamieszkania respondentów, wyniki głosowania prezentują się następująco:
1)

mieszkańcy ul. Janasa i sześciu ulic sąsiednich, do których wysłano korespondencję – złożyli łącznie
103 ankiety, dokonując następujących wskazań:

2)

−

na wariant nr 1 (tj. bez ograniczenia ruchu kołowego) zagłosowały 72 osoby,

−

na wariant nr 2 (tj. z ograniczeniem ruchu kołowego) zagłosowało 28 osób,

−

głosy nieważne – 3 osoby.

mieszkańcy innych ulic – złożyli 143 ankiety, dokonując następujących wskazań:
−

na wariant nr 1 (tj. bez ograniczenia ruchu kołowego) zagłosowały 123 osoby,

−

na wariant nr 2 (tj. z ograniczeniem ruchu kołowego) zagłosowało 13 osób,

−

głosy nieważne – 7 osób.

W niektórych ankietach pojawiały się dodatkowe komentarze dotyczące ul. Janasa:
−

„w wariancie drugim przebudowy ul. W. Janasa zakłada się budowę deptaka. W chwili
obecnej ulica ta straciła znaczenie jako ulica handlowa. Znajduje się na niej zaledwie kilka
małych sklepików o małym znaczeniu dla mieszkańców Rudy. Ulicą handlową jest natomiast
ul. Wolności”,

−

„wariant z ograniczeniem ruchu na całej ulicy Janasa” (uwaga pojawiła się dwukrotnie),

−

„kiedyś była wersja zamknięcia całej ul Janasa”,

−

„jestem przeciw powstaniu tam deptaka, jestem za utworzeniem placu zabaw”.

W trakcie trwania konsultacji do Urzędu Miasta wpłynęło pismo podpisane przez 15 osób,
przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości przy ul Janasa, zawierające stanowisko w sprawie wyboru
wariantu nr 1 przebudowy ul. Janasa. Ponieważ pismo to nie spełnia kryteriów przewidzianych dla
konsultacji, nie zostało uwzględnione w niniejszych obliczeniach. Nie oznacza to, że uwagi w nim
zawarte nie mogą zostać uwzględnione podczas podejmowania decyzji o przebudowie ulicy Janasa.
Przewodniczący Zespołu
Bartosz Pilny

