ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.245.2017
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 23 czerwca 2017r.

w sprawie przeprowadzenia 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 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. Ogłosić konsultacje z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w sprawie wyboru wariantu
przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej.
2. Konsultacje przeprowadzić w terminie od 28 czerwca do 4 sierpnia 2017 roku
w następujących formach:
1) badań ankietowych opinii mieszkańców - wzór formularza konsultacyjnego określa załącznik
do niniejszego zarządzenia;
2) informacji w prasie lokalnej.
3. Formularze ankiet udostępnić w następujących lokalizacjach:
1) w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu Miasta Ruda Śląska, przy pl. Jana Pawła II 6;
2) w Rejonie Eksploatacji Budynków nr 1 – Ruda, MPGM TBS Sp. z o.o. przy ul. Janasa 13a;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta: www.rudaslaska.bip.info.pl;
4) na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska: www.rudaslaska.pl.
4. Umożliwić mieszkańcom udział w konsultacjach poprzez jedną z wymienionych form:
1) złożenie ankiety w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta;
2) złożenie ankiety w Rejonie Eksploatacji Budynków nr 1 – Ruda;
3) przesłanie ankiety pocztą na adres Urzędu Miasta (41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6);
4) przesłanie ankiety w formie elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza
na adres e-mail: prezydent@ruda-sl.pl.

§ 2. 1. Powołać zespół ds. przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) Bartosz Pilny – przewodniczący zespołu,
2) Krzysztof Piecha - członek zespołu,
3) Jacek Otrębski – członek zespołu.
2. Zobowiązać przewodniczącego zespołu do złożenia Prezydentowi Miasta sprawozdania
z wynikami konsultacji w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r.

§ 3. Do podliczenia wyników konsultacji uwzględnia się wyłącznie formularze konsultacyjne
wypełnione czytelnie i we wszystkich przewidzianych do tego miejscach.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć przewodniczącemu zespołu.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Prezydenta Miasta
Krzysztof Mejer

Załącznik do zarządzenia
nr SP.0050.2.245.2017
z dnia 23 czerwca 2017r.

Szanowna Pani / Szanowny Panie!
Celem prowadzonych konsultacji jest uzyskanie Państwa opinii w sprawie wyboru wariantu
przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej. W obu wariantach przebudowy przewiduje
się: przebudowę jezdni, przebudowę chodników, przebudowę kanalizacji sanitarnej, budowę
kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicy. Najważniejszą różnicą pomiędzy projektami
jest inna realizacja odcinka od ul. Smołki do ul. Wolności.
Szczegółowe informacje oraz wizualizacje projektów dostępne są na stronach internetowych
miasta Ruda Śląska (www.rudaslaska.pl/janasa oraz www.rudaslaska.bip.info.pl)

Głosuję za przebudową ulicy Janasa według:
(proszę zakreślić właściwy punkt)

□
□

wariantu 1

(bez ograniczenia ruchu kołowego)

wariantu 2

(z ograniczeniem ruchu kołowego)
obowiązującym na odcinku od ul. Smołki do ul. Wolności, które nie będzie dotyczyło
mieszkańców, pojazdów uprzywilejowanych oraz służb komunalnych a także
pojazdów dostawczych w godz. np. 5:00 do 9:00)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska - Administratora Danych
Osobowych (Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska), w ramach wszelkich działań związanych
z prowadzonymi konsultacjami w sprawie wyboru wariantu przebudowy ulicy Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej.
Przyjmuję także do wiadomości, iż podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne dla jego
ważności, a także że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Należy wypełnić czytelnie
Imię i nazwisko: ......................................................................

Wiek: ........

Adres zamieszkania: .................................................................................................
…………………………………………………
podpis głosującego

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Swoje pytania, uwagi i wnioski można kierować na adres elektroniczny: prezydent@ruda-sl.pl

Z-ca Prezydenta Miasta
Krzysztof Mejer

