
1. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoly "CKZiU",
zfokalizowanego przy uf. Kiliflskiego 31 w Sosnowcu",

2. "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU,
zfokalizowanego przy uf. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu".
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Ad 1. Przedmiotem konsultacji spo+ecznych by+ zakres dzia+an inwestycyjnych
podejmowanych przez GminE2Sosnowiec w ramach projekt6w pn.

1. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoly "CKZiU", zfokalizowanego
przy uf. Kiliilskiego 31 w Sosnowcu",

2. "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU,
zfokalizowanego przy uf. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu".

Projekty zostanq zg+oszone do konkursu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2014 - 2020, dzia+anie 12.2
Infrastruktura ksztafcenia zawodowego.

Ad 2. Konsultacje spo+eczne przeprowadzono w dniach od 9 do 18 marca 2016
roku.

Konsultacje spo+eczne przeprowadzone zosta+y w Sosnowcu przy ul. Kilinskiego 31
i przy ul. Grota Roweckiego 66 w siedzibach Centr6w Kszta+cenia Zawodowego
i Ustawicznego oraz w siedzibie Biura Obs+ugi Interesant6w przy al. ZwyciE2stwa20.

Uwagi oraz opinie mozna by+o przekazywac za pomocq ankiety w we rsji papierowej
w terminie wskazanym powyzej:

- w siedzibie Centrum Kszta+cenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota
Roweckiego 66 w Sosnowcu;

- w siedzibie Centrum Kszta+cenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kilinskiego
31 w Sosnowcu;

- w siedzibie Biura Obs+ugi Interesant6w przy al. ZwyciE2stwa 20 w Sosnowcu,
parter, w godzinach pracy UrzE2duMiejskiego.

Wyniki konsultacji dostE2pne bE2dq w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Sosnowca http://www.bip.um.sosnowiec.pl oraz na stronie internetowej UrzE2du
Miasta Sosnowca: http://www.konsultacje.sosnowiec.pl. w zak+adce "Konsultacje
spo+eczne" .

Zaproponowane w ankietach pytania s+uzy+ypoznaniu opinii mieszkanc6w Sosnowca
na temat przebudowy i rozbudowy/ nadbudowy infrastruktury kszta+Cenia
zawodowego, stworzenia sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem
wyposazenia i dostosowania ich do potrzeb os6b z niepe+nosprawnosciq w celu
poprawy jakosci edukacji w szko+ach prowadzqcych kszta+Cenie zawodowe.

http://www.bip.um.sosnowiec.pl
http://www.konsultacje.sosnowiec.pl.


W ankiecie fqcznie wziE?foudziaf 1012 mieszkanc6w Sosnowca. Ankiety dla CKZiU
przy ul. Grota Roweckiego 66 wypefnifo 936 os6b, a dla CKZiU przy ul. Kilinskiego
31 odpowiedzi udzielHo 76 ankietowanych. Ankieta skfadafa siE?z 9 pytan.

Centrum Ksztatcenia Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego, Zawodowego i Ustawicznego,

ul. Grota Roweckiego 66 ul. Kilinskiego 31

Brak Brak
Tak Nie odpowiedzi Tak Nie odpowiedzi

Pytanie [Iiczba [Iiczba [Iiczba [Iiczba [Iiczba [Iiczba
gtosow] glosow] glosow] glosow] glosow] glosow]

1. Czy zgodnie z
Pani/Pana opiniq
przebudowa obiektu
CKZiU oraz
stworzenie uczniom
warunkow do
praktycznej nauki
zawodu w branty
hotelarskiej,
gastronomicznej
i ekonomiczno- 906 30 - 72 4 -
reklamowej I
transportowej
i mechanicznej
bE2dzieskutkowac
zwiE2kszeniem
kompetencji uczniow
pobierajqcych naukE2
w przedmiotowej
infrastrukturze
ksztalcenia
zawodoweqo?

2. Czy Pani/Pana
zdaniem zapewnienie
wyposatenia do
praktycznej nauki
zawodu w salach
dydaktycznych
i stworzenie
warunkow zblitonych 914 22 - 72 4 -
do rzeczywistego
srodowiska pracy
wplynie na poprawE2
jakosci ksztalcenia w
zawodach z branty
hotelarskiej,
gastronomicznej
i ekonomiczno-
reklamowej?

3. Czy z Pani/Pana
punktu widzenia
rozwoj infrastruktury 887 47 2 67 9 -
ksztalcenia
zawodowego
w Sosnowcu ulatwi
absolwentom



znalezienie pracy
zgodnej z
kwalifikacjami?

4. Czy Pani/Pana
zdaniem
dostosowanie
budynku do potrzeb
os6b
z niepetnosprawnosci 907 29 - 65 11 -
q upowszechni
ksztakenie
zawodowe wsr6d tych
os6b oraz wspomote
ich proces
uczenia sie?

5. Czy zgodnie z
Pani/Pana ocenq
dostosowanie
infrastruktury i
systemu ksztakenia
do potrzeb rynku
pracy
zdiagnozowanych 880 53 3 67 9 -
przez Powiatowy
Urzqd Pracy wptynie
na jakosc szkolnictwa
zawodowego oraz
utatwi przechodzenie
z etapu ksztatcenia
do etapu
zatrudnienia?

6. Czy Pani/Pana
zdaniem zatotone w
projekcie wsparcie
szkolnictwa 845 88 3 64 10 2
zawodowego bE2dzie
w przysztosci miato
wptyw na obnitenie
bezrobocia w Gminie
Sosnowiec?

7. Czy wedtug
Pani/Pana zatotona
w projekcie scietka
ksztakenia
zawodowego
i technicznego w
bliskiej wsp6tpracy z
lokalnymi
przedsiE2biorcami 901 33 2 66 8 2wptynie
na ksztattowanie
wtasciwych postaw
uczni6w, zdobycie
doswiadczenia w
praktyce
oraz umiejE2tnosci
efektywnego
zdobywania pracy po
zakoriczeniu nauki?



8. Czy Pani/Pana
zdaniem realizacja
projektu wp~ynie na
podniesie
atrakcyjnosci oferty 901 32 3 68 6 2edukacyjnej CKZiU i
upowszechni
ksztakenie
zawodowe wsr6d
m~odziezy
ponadqimnazialnej?

9. Czy wed~ug
Pani/Pana opinii
realizacja projektu 898 34 4 65 9 2
przyczyni si~ do
poprawy warunk6w
us~ugswiadczonych
przez plac6wke?

Wyniki ankiety dla CKZiU przy ul. Grota Roweckiego 66
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W ankiecie dla CKZiU przy ul. Grata Roweckiego 66 udzielono og6tem 95,43 %
pozytywnych odpowiedzi.
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W ankiecie dla CKZiU przy ul. Kilinskiego 31 udzielono og6+em 88,60 % pozytywnych
odpowiedzi.

Konkluzja: Przeprowadzone konsultacje spo+eczne jednoznacznie wykaza+y,
te istnieje potrzeba przeprowadzenia dzia+an inwestycyjnych
polegajqcych na rozbudowiel nadbudowie i przebudowie infrastruktury
ksztakenia zawodowego w Sosnowcu. Mieszkancy widzq potrzeb~
realizacji inwestycji i wynikajqce z niej korzysci w postaci poprawy
warunk6w nauki oraz dostosowania ksztakenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy, co prze+oty si~ na zwi~kszenie kompetencji uczni6w
pobierajqcych nauk~ w przedmiotowych szko+ach. Ponadto ankietowani
majq swiadomosc pozytywnego wp+ywu inwestycji na popraw~ jakosci
ksztakenia w miescie, jak r6wniet doceniajq korzysci ze wsp6+pracy
CKZiU z lokalnymi przedsi~biorcami. Inwestycje w przedmiotowq
infrastruktur~ powinny w przysz+osci zaowocowac r6wniet
zmniejszeniem bezrobocia w gminie Sosnowiec, w tym r6wniet wsr6d
os6b z niepetnosprawnosciq.



ZarzC:ldzenie Nr ...1¢?f
Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia .1: ..M1.aV.m ....~P((9.~.~...

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spotecznych z mieszkancami
w zakresie dziatan inwestycyjnych podejmowanych przez Gmin~ Sosnowiec
w ramach projekt6w planowanych do realizacji w ramach RPO WSl 2014-2020
pn.:

1. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoly "CKZiU", zfokalizowanego
przy uf. Kilinskiego 31 w Sosnowcu'~

2. "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU,
zfokalizowanego przy uf. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu".

Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. D7.U.
z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) oraz § 3 Uchwafy Nr 609jXXXVlj2013 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
spofecznych z mieszkancami Sosnowca

zarzqdzam

§ 1
Przeprowadzic konsultacje spofeczne w celu aktywnego wfqczenia partnerow spofecznosci
lokalnych w planowanie inwestycji.

§2
Przedmiotem konsultacji b~dq projekty planowane do realizacji w ramach RPO WSL
2014-2020:

1. "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoly "CKZiU", zlokalizowanego
przy ul. Kilinskiego 31 w Sosnowcu",

2. "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU, zlokalizowanego
przy ul. Grata Roweckiego 66 w Sosnowcu".

§3
Termin rozpocz~cia konsultacji spofecznych ustala si~ na dzien 9 marca 2016 roku
a zakonczenia na dzien 18 marca 2016 roku.

§4
Konsultacje spofeczne przeprowadzone zostanq w Sosnowcu:

- w siedzibie Centrum Ksztafcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota
Roweckiego 66,

- w siedzibie Centrum Ksztakenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kilinskiego 31,
- w siedzibie Biura Obsfugi Interesantow przy al. Zwyci~stwa 20,

w terminie okreslonym w ogfoszeniu, ktore stanowi zafqcznik nr 1 do Zarzqdzenia.

§ 5
Informacje 0 planowanych konsultacjach zostanq umieszczone:

- na terenie Centrow Ksztakenia Zawodowego i Ustawicznego obj~tych konsultacjami;
- na tablicy ogfoszen Urz~du Miejskiego w Sosnowcu;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca:

http://www.bip.um.sosnowiec.pl;
- na stronie internetowej Urz~du Miasta Sosnowca:

http://www.konsultacje.sosnowiec.pl. w zakfadce "Konsultacje spofeczne".

http://www.bip.um.sosnowiec.pl;
http://www.konsultacje.sosnowiec.pl.


§6
Uwagi oraz opinie b~dzie motna przekazywcc za pomocq ankiety w wersji papierowej
w terminie wskazanym w § 3:

w siedzibie Centrum Ksztakenia Zawodowego Ustawicznego przy ul. Grota
Roweckiego 66 w Sosnowcu;
w siedzibie Centrum Ksztakenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kilinskiego 31
w Sosnowcu;
w siedzibie Biura Obs+ugi Interesantow przy al. Zwyci~stwa 20 w Sosnowcu, parter,
w godzinach pracy Urz~du Miejskiego.

§7
Adresalem konsultacji Sq mieszkancy Gminy Sosnowiec.

§8
Wyniki konsultacji dost~pne b~dq w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca
http~www.bip.um.sosnowiec.pl oraz na stronie internetowej Urz~du Miasta Sosnowca:
http :/jwww.konsultacje.sosnowiec.pl. w za k+adce "Konsu Itacje spo+eczne".

Przygotowanie konsultacji powierzam:
1. Pani Agnieszce Walczak Naczelnikowi Wydzia+u Funduszy Zewn~trznych

i Wspotpracy w zakresie organizacji oraz upowszechnienia og+oszenia
o przeprowadzeniu konsultacji zgodnie §5 niniejszego zarzqdzenia;

2. Panu Dariuszowi Pieczce - Naczelnikowi Wydzia+u Inwestycji Miejskich w zakresie
informacji na temat planowanej inwestycji.

§10
Wzor ankiety wymienionej w § 6 stanowi za+qcznik nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia.
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Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu przy uI. Kiliilskiego 31

Ankieta sluzy poznaniu Pailstwa opmll na temat wsparcia szkolnictwa zawodowcgo.
Do zebranych danych dostfP bfd~ mieli jedynie pracownicy Urzfdu Mic.iskicgo
w Sosnowcu.
Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy 0 jej wypelnienie.

1. Czy zgodnie z Pani/Pana opiniCl przebudowa obiektu CKZiU oraz stworzcnic lIezniom
warunk6w do praktycznej nauki zawodu w branzy transportowej i mcchaniczncj b<;dzie
skutkowac zwittkszeniem kompetencji uczni6w pobierajClcych nauk~ w przcdmiotowej
infrastrukturze ksztalcenia zawodowego?

2. Czy Pani/Pana zdaniem zapewnienie wyposazenia do praktyczncj nauki zawodll w salaeh
dydaktycznych i stworzenie warunk6w zblizonych do rzeczywistcgo srodowiska praey
wplynie na popraw~ jakosci ksztalcenia w zawodach z branzy transportowej
i mechanicznej?

3. Czy z Pani/Pana punktu widzenia rozw6j infrastruktury ksztalccnia zawodowcgo
w Sosnowcu ulatwi absolwentom znalezienie pracy zgodnej z kwalifikacjami?

4. Czy Pani/Pana zdaniem dostosowanie budynku do potrzeb os6b z nicpclnosprawnosei,,\
upowszechni ksztalcenie zawodowe wsr6d tych os6b oraz wspomo:i:c ieh proecs
uczenia sitt?

5. Czy zgodnie z Pani/Pana ocenCl dostosowanie infrastruktury i systemu ksztaJccnia
do potrzeb rynku pracy zdiagnozowanych przez Powiatowy Urzqd Praey wplynic
na jakosc szkolnictwa zawodowego oraz ulatwi przechodzenie z ctapll ksztalccnia
do etapu zatrudnienia?



o. Czy Pani/Pana zdaniem zalozone w projekcie wsparcie szkolnictwa zawodowego b((dzie
w przyszlosci mialo wplyw na obnizenie bezrobocia w Gminie Sosnowiec?

7. Czy wcc.Hug Pani/Pana zalozona w projekcie sciezka ksztalcenia zawodowego
i tcchnicmego w bliskiej wsp61pracy z lokalnymi przedsi((biorcami wplynie
na ksztaltowanic wlasciwych postaw uczni6w, zdobycie doswiadczenia w praktyce
oraz umicjQtnosci efektywnego zdobywania pracy po zakonczeniu nauki?

8. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja projektu wplynie na podniesie
cdukacyjncj CKZiU i upowszechni ksztalcenie zawodowe
ponadgimnazjalnej?

atrakcyjnosci oferty
wsr6d mlodziezy

9. C/.)' wcdlug Pani/Pana opinii realizacja projektu przyczyni Sl(( do poprawy warunk6w
uslug swiadczonych przez plac6wk((?



Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawiczncgo
w Sosnowcu przy uI. Grota Roweckiego 66

Ankieta sluzy poznaniu PaiIstwa opinii na temat wsparcia szkolnictwa zawodowcgo.
Do zebranych danych dost~p b~d~ mieli jedynie pracownicy Urzltdu Micjskicgo
w Sosnowcu.
Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy 0 jej wypelnienie.

1. Czy zgodnie z Pani/Pana opiniq przebudowa obiektu CKZiU oral' stworzcnic ue/.niuJl1
warunk6w do praktycznej nauki zawodu w branzy hotelarskicj, gastronolllic/.ncj
i ekonomiczno-reklamowej b~dzie skutkowa6 zwi~kszeniem kompctcncji uc/:nil)\\
pobierajqcych nauk~ w przedmiotowej infrastrukturze ksztakenia zawodowcgo?

2. Czy Pani/Pana zdaniem zapewnienie wyposazenia do praktycznej nauki zav\ odu \\ salaeh
dydaktycznych i stworzenie warunk6w zblizonych do rzeczywistcgo srodowiska prae)
wp!ynie na popraw~ jakosci ksztakenia w zawodach z branzy hotclarskicj.
gastronomicznej i ekonomiczno-reklamowej?

3. Czy z Pani/Pana punktu widzenia rozw6j infrastruktury ksztakcnia zawodowcgo
w Sosnowcu ulatwi absolwentom znalezienie pracy zgodnej z kwalifikaejami?

4. Czy Pani/Pana zdaniem dostosowanie budynku do potrzeb os6b I' nicpclnospnlv\ nosei<\
upowszechni ksztalcenie zawodowe wsr6d tych os6b oraz wspomozc ieh proecs
uczenia si~?

5. Czy zgodnie z Pani/Pana ocenq dostosowanie infrastruktury i systclllu ksztalecnia
do potrzeb rynku pracy zdiagnozowanych przez Powiatowy Urzqd Praey wplynic
najakos6 szkolnictwa zawodowego oraz ulatwi przechodzenic /. ctapu ks/:talecniil
do etapu zatrudnienia?



(l. C/.)' Pani/Pana /.danicm zalozone w projekcie wsparcie szkolnictwa zawodowego b~dzie
\\ prz)'s/Aosci mialo wplyw na obnizenie bezrobocia w Gminie Sosnowiec?

7. C/.) wcdlug rani/Pana zalozona w projekcie sciezka ksztalcenia zawodowego
i tcchniC/.ncgo w bliskiej wsp61pracy z lokalnymi przedsi~biorcami wplynie
na ks/.taltowanic wlasciwych postaw uczni6w, zdobycie doswiadczenia w praktyce
oraz umicj<;:lnosci efektywnego zdobywania pracy po zakonczeniu nauki?

X. C/.)' Pani/Pana 7,danicm realizacja projektu wplynie na podniesie
cdukacyjncj CKZiU i upowszechni ksztalcenie zawodowe
ponac.lgimna/jalncj?

atrakcyjnosci oferty
wsr6d mlodziezy

9. C/)' \\cdlug )lani/Pana opinii realizacja projektu przyczyni Sl~ do poprawy warunk6w
lIslllg swiadczonych przez plac6wk~?


