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Założenia do strategii

Założenia stanowią warunki brzegowe niezbędne do 

prawidłowego sformułowania strategii rozwoju. 

Określa się je na początku jej opracowywania.
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Robocze założenia do strategii (1)

� Perspektywa planowania do 2030 rok.

� Strategia opracowywana jest metodą uspołecznioną.

� Decyzje zawarte w strategii rozwoju będą słuŜyły 

mieszkańcom Miasta.

� Strategia będzie najogólniejszym dokumentem 

planistycznym Miasta i tym samym wraz z Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego będzie 

nadrzędna w stosunku do pozostałych dokumentów 

przyjętych przez Władze Miasta.

� W strategii znajdą się równieŜ cele i zadania wynikające  

z funkcji pełnionej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 

i w układzie metropolitalnym Śląska.
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Robocze założenia do strategii (2)

� Strategia będzie spójna z zamierzeniami Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

� Zadaniem strategii jest ułatwienie władzom samorządowym 

utrzymania głównych długookresowych celów rozwoju 

Miasta.

� Strategia będzie wskazywała zadania wspólne partnerów 

społecznych.

� Projekt dokumentu strategii rozwoju zostanie poddany 

konsultacji społecznej.

� Realizacją strategii będą kierowały władze wykonawcze 

Miasta.

� Przygotowanie strategii i jej realizacja będzie uwzględniała 

zasady zrównowaŜonego rozwoju.
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Struktura rezultatów
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Co to jest wizja?
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Definicja wizji

Wizja przedstawia pożądany obraz w danym okresie. Dla 

nas jest to rok 2030. 

Powinna być ona motywująca, określając pozytywny 

obraz uwzględniający lokalne i globalne uwarunkowania.
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Zapraszamy Państwa do podróŜy w czasie ….



Wizja Rudy Śląskiej

Zapraszamy Pa ństwa do podró Ŝy w czasie ….

wyobra źnia bez granic ….
Jaka jest Ruda Śląska w 2030r.?

Uruchamiamy nasz ą wyobra źnię …………

Co widzimy ?
Co słyszymy ?

Co mo Ŝemy dotkn ąć?
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Bądźmy otwarci na kontakty z innymi …
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Wspierajmy się wzajemnie …
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a nawet współpracujmy …



Co to jest misja?
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Definicja misji

Misja stanowi syntetyczną deklarację określającą najwyższego 

poziomu cel, najogólniejszą koncepcję działania. 

W strategii tworzonej z udziałem partnerów społecznych, 

misja określa też wspólne zobowiązania wobec przyszłości.
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Misja może odpowiadać na pytania

�Jakim miastem chcemy być? 

�Co jest u nas unikalne/specyficzne? 

�W czym i dla kogo chcemy być atrakcyjni?
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Funkcje misji

� Koncentruje na istocie rzeczy.

� UmoŜliwia dostosowanie kierunków działania do 

długookresowych celów.

� Wzmacnia utoŜsamianie sięmieszkańców z miastem.

� „Przyciąga” otoczenie.

2013-09-20
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Jaka jest misja Rudy Śląskiej do 2030 r.?

Jeste śmy Miastem …

Ruda Śląska to …



Cele strategiczne

� cel: poŜądany wynik określony w czasie, którego 

osiągnięcie moŜe być kontrolowane.

� cel strategiczny: cel, który istotnie zmienia poziom 

zaspokojenia potrzeb społecznych, pozwala zachować

lub rozwinąć posiadane przez miasto zasoby i 

potencjały oraz zmieniać pozycję gospodarcząMiasta 

w konkurencyjnym otoczeniu.
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Cele operacyjne i zadania

� cele operacyjne: przypisane są do poszczególnych celów 

strategicznych. Osiąga się je za pośrednictwem 

programów, projektów, realizowanych zadań. Wyznaczają

one działania właściwe dla koncepcji rozwoju Miasta.

� Zadania realizacyjne: przedsięwzięcia, które nie wymagają

rozbudowanej struktury i procedury przygotowania działań

i mogą być przypisane do realizacji pojedynczej jednostce 

organizacyjnej lub osobie, której doświadczenia, wiedza i 

kompetencje powinny wystarczyć do wykonania tego 

zadania.
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Jakie s ą cele strategiczne Rudy Śląskiej?



Liderzy Podzespołów

� Podzespół ds. społecznych 

Lider: Michał Adamczyk

Moderatorzy: Agnieszka Esz, Małgorzata Belkiewicz

� Podzespół ds. zasobów i potencjałów Miasta 

Lider: Alina Kucytowska 

Moderatorzy: Tomasz Bartnicki, Grzegorz Romańczuk

� Podzespół ds. gospodarczych i promocji Miasta 

Lider: Piotr Holona

Moderatorzy:  Jacek Dębczyński
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Zakresy pracy zespołów
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� zabezpieczenie materialne

� schronienie 

� bezpieczeństwo Ŝycia, zdrowia i mienia

� ochrona zdrowia i Ŝycia

� opieka 

� rozwój ludzi

� kultura, sport, rekreacja, wypoczynek, przyjemności

� kontakty społeczne, więź grupowa, toŜsamość z miastem

Zakres pracy Podzespołu ds. społecznych 
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Zakres pracy Podzespołu ds. zasobów i potencjałow Miasta

� zasoby techniczne (budynki i budowle, infrastruktura 
techniczna, infrastruktura społeczna, systemy zabezpieczeń
przed: powodzią, ogniem i skaŜeniem oraz systemy eksploatacji 
i odnowy zasobów technicznych)

� potencjał i ład przestrzenny (dostępność terenów i stan 
zagospodarowania przestrzennego)

� potencjał ekologiczny  (zasoby naturalne, systemy i urządzenia 
proekologiczne, ekoświadomość)

� potencjał ludzki (demograficzny/biologiczny, kwalifikacje 
zawodowe)

� potencjał kulturowy (obiekty zabytkowe, przedmioty kultury 
materialnej, tradycje, zwyczaje, zdolność do zachowania 
potencjału kulturowego, upowszechnianie i udostępnianie 
potencjału kulturowego)
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� mikroprzedsiębiorstwa, MŚP 

� duŜe przedsiębiorstwa 

� rynek pracy 

� instytucje otoczenia biznesu 

� konkurencyjna współpraca 

� polityka gospodarcza i promocja Miasta 

Zakres pracy zespołu 3 ds. gospodarczych i promocji Miasta
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Czas pracy Zespołów Roboczych

12.00 – 15.00
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śyczymy dobrej pracy w zespołach …



Plan na dzisiaj

12 września 2013
09:00 – 10:30 Spotkanie całego Zespołu Roboczego

Przedstawienie głównych załoŜeń strategii i wprowadzenie do 
wizji – 15’
Wypracowanie wizji Miasta (praca w grupach) – 35’
Prezentacja wizji Miasta (cały zespół roboczy) – 35’

10:30 – 11:00 Przerwa - kawa, herbata

11:00 – 11:50

Wprowadzenie do misji – 5’
Wypracowanie misji Miasta (praca w grupach) – 20’
Prezentacja misji Miasta (cały zespół roboczy) – 20’
Wprowadzenie do celów – 5’

12:00 – 13:00 Prace w podzespołach roboczych
Sformułowanie celów strategicznych Miasta cz. I

13:00 – 13:30 Lunch

13.30 – 15.00 Prace w podzespołach roboczych
Sformułowanie celów strategicznych Miasta cz. II
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Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”


