Załącznik nr 2
Zestawienie uwag zgłoszonych w czasie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Częstochowa 2030+

Lp.

Numer
strony

Rozdział

1

31

3. Determinanty
rozwojowe
wynikające z
przyjętych
programów i
strategii
europejskich,
krajowych i
regionalnych
5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe

2

43

3

43

5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe

4

55

5

61

5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe
(Tabela 23.
Średnie wyniki
uczniów w 2015
r.)
5. Wewnętrzne
uwarunkowania

Strona
zgłaszająca

Propozycja zmiany, uwaga

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem
Poprawiono

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego

Powinno być…” przyjętej Uchwałą sejmiku nr
IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.”

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego

Jest to jeden z czynników mających wpływ
na kształtowanie nawyków dzieci ale nie
jedyny. Generalnie rodzicom zaleŜy raczej na
dobru dzieci.

Uwzględniono

Powinno być… uzaleŜnionych od nikotyny
(nikotynizm to inaczej uzaleŜnienie od
nikotyny)

Poprawiono

NaleŜy dodać w tytule tabeli czego te wyniki
dotyczą (nie wiadomo, czy chodzi o wyniki
sprawdzianu szóstoklasisty, czy moŜe o
maturę?)

Uwzględniono Tytuł tabeli brzmi: Średnie
wyniki sprawdzianu
uczniów klas szóstych szkół
podstawowych

Urząd
Marszałkowski

Powinno być: (…) i budownictwie 459, 5 mln
(66,1%).

Poprawiono

1

Lp.

Numer
strony

Rozdział
rozwojowe

6

62

5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe
(Tabela 35. PKB
per capita w 2013
r.)
5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe

7

63

8

70

5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe

9

75

5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe

10

84

7. Wyzwania
rozwoju stojące
przed miastem
Częstochowa

Strona
zgłaszająca
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju

Propozycja zmiany, uwaga

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem

Wartość w tabeli nie dotyczy samej
Częstochowy, a całego podregionu
częstochowskiego - najniŜszym poziomem na
jakim GUS podaje dane dot. PKB jest poziom
podregionów (NTS3)

Uwzględniono

Powinno być… w subregionie północnym
(patrz str. 43 Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”)

Poprawiono

Powinno być: Według danych Regionalnego
Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Częstochowa jest drugim …

Poprawiono

Brakuje krótkiego komentarza do tego
podrozdziału diagnozy

Uzupełniono

Jakie lotnisko Autorzy mają na myśli, czy
chodzi o MPL „Katowice” w Pyrzowicach, czy
moŜe o Rudniki – naleŜałoby to dookreślić.

Poprawiono

2

Lp.

Numer
strony

11

105

9. Wizja, cele
strategiczne

12

139

10. Zgodność
celów
strategicznych z
programowaną
pomocą unijną

13

14

Str. 162, 163
i równieŜ w
Diagnoza
społecznogospodarcza
„Częstochowa
2015”
139-163

15

158

Rozdział

11. Wskaźniki
rezultatu

Strona
zgłaszająca
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego

11. Wskaźniki
rezultatu

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego

11. Wskaźniki
rezultatu (wzór
Karty załącznik nr

Urząd
Marszałkowski
Województwa

Propozycja zmiany, uwaga

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem

Powinno być: (…) z zagwarantowaniem
podstawowych praw pracowniczych

Poprawiono

NaleŜałoby określić w miarę moŜliwości
wartości docelowe lub poŜądany kierunek
zmiany wskaźników w perspektywie
obowiązywania Strategii, tj. 2030.

Uwzględniono

Regionalne Centrum Analiz i Planowania
Strategicznego w Wydziale Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego

Poprawiono

NaleŜało by rozwaŜyć, czy opracowana lista
wskaźników nie jest zbyt szczegółowa i
rozbudowana, czy nie lepiej było by ją
ograniczyć do najwaŜniejszych w danych
obszarze? Z punktu widzenia procesu
monitorowania rezultatów wdraŜania
Strategii zbyt rozbudowana lista wskaźników
moŜe prowadzić do trudności w zakresie
gromadzenia danych na potrzeby
monitoringu.
Brak tego załącznika w Projekcie Strategii
Rozwoju Miasta Częstochowa 2030 r.

Utrzymano wskaźniki ze
względu konieczność
wyznaczania wskaźników w
przyszłych programach
operacyjnych

Wykreślono załącznik

3

Lp.

Numer
strony

Rozdział
1)

16

Załącznik 1.

Załączniki (Karta
projektu, 6.
Zakres projektu)

17

109

9. Wizja, cele
strategiczne

18

109

9. Wizja, cele
strategiczne

19

110

9. Wizja, cele
strategiczne

20

107

9. Wizja, cele
strategiczne

21

107

9. Wizja, cele
strategiczne

Strona
zgłaszająca
Śląskiego
Wydział Rozwoju
Regionalnego
Katarzyna
CentkowskaWydmuch,
Wydział Edukacji
Urzędu Miasta
Częstochowy
Beata Grzanka,
Biblioteka
Publiczna im. dr
W. Biegańskiego w
Częstochowie
Beata Grzanka,
Biblioteka
Publiczna im. dr
W. Biegańskiego w
Częstochowie
Beata Grzanka,
Biblioteka
Publiczna im. dr
W. Biegańskiego w
Częstochowie
Anna Lipińska,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Częstochowie
ElŜbieta Ferenc,
Fundacja
Chrześcijańska
„Adullam”

Propozycja zmiany, uwaga

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem

Ze względu na specyfikę projektów
związanych z budową, modernizacją, czy
remontem moŜliwe jest określenie jedynie
kosztów szacunkowych dla realizacji zadania.

Uwzględniono; kartę
projektu usunięto

W obszarze C dopisać: „C.6.6 Stwarzanie
warunków do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w mieście.”

Uwzględniono

W obszarze C dopisać: „C.6.7 Nowoczesna i
trwała struktura dostępu do informacji, w
tym o zasobach i wydarzeniach kulturalnych
miasta i regionu, na bazie sieci miejskich
bibliotek publicznych.”
W obszarze D dopisać: „D.3.1 Utrzymanie
wysokiego poziomu placówek kulturalnych
miasta (biblioteki, domu kultury, filharmonii,
galerii sztuki, muzeum, ośrodka kultury,
teatru);” (…)
Powinno być: „C.3 Rozwój usług
społecznych, przeciwdziałających
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.”

Uwzględniono

W obszarze C dopisać: „C.3.9 Rozwój działań
na rzecz rodzin i osób bezdomnych
zmierzających do wyprowadzenia
z bezdomności tych rodzin oraz osób, w tym
poprzez tworzenie mieszkań chronionych.”

Uwzględniono

Uwzględniono

Poprawiono

4

Lp.

Numer
strony

22

107

9. Wizja, cele
strategiczne

ElŜbieta Ferenc,
Fundacja
Chrześcijańska
„Adullam”

23

107

9. Wizja, cele
strategiczne

ElŜbieta Ferenc,
Fundacja
Chrześcijańska
„Adullam”

24

107

9. Wizja, cele
strategiczne

25

106

9. Wizja, cele
strategiczne

ElŜbieta Ferenc,
Fundacja
Chrześcijańska
„Adullam”
Agnieszka Banasik,
Wydział Edukacji
Urzędu Miasta
Częstochowy

26

106

9. Wizja, cele
strategiczne

27

96

9. Wizja, cele
strategiczne

28

-

9. Wizja, cele

Rozdział

Strona
zgłaszająca

Agnieszka Banasik,
Wydział Edukacji
Urzędu Miasta
Częstochowy
Bogdan Rajek,
Zespół Audytu
Wewnętrznego
Urzędu Miasta
Częstochowy
Bogdan Rajek,

Propozycja zmiany, uwaga
W obszarze C dopisać: „C.3.10 Tworzenie
mieszkań treningowych/chronionych dla
rodzin i osób wychodzących z bezdomności
jako etap drogi wychodzenia z
bezdomności.”
W obszarze C dopisać: „C.3.11 Rozwój
działań w zakresie przeciwdziałania
zagroŜeniu bezdomnością poprzez realizację
róŜnych programów zmierzających do
aktywizacji zawodowej i społecznej
środowisk oraz osób dotkniętych tym
problemem.”
W kierunku C.3.6 oprócz Uniwersytetu
Trzeciego Wieku naleŜałoby uwzględnić inne
podmioty, w tym organizacje pozarządowe.
Powinno być: „C.2.4 Zagwarantowanie
równego dostępu do usług edukacyjnych”,
gdyŜ maksymalną ilość uczniów określają
przepisy prawa oświatowego a minimalna
ilość uczniów zaleŜy w duŜej mierze od
połoŜenia szkoły i nie moŜna tego
jednoznacznie zdefiniować.
Powinno być: „C.2.6 Upowszechnienie w
szkołach poradnictwa psychologicznego i
poradnictwa zawodowego w zakresie wyboru
zawodu."
Brak informacji o Misji, która jest
charakterystyką danej organizacji, nazywana
równieŜ swoistym „kodem genetycznym”
kultury organizacyjnej, określająca
podstawowe wartości organizacji.
Dopisanie obszaru E. SPRAWNA

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem
Uwzględniono W treści zapisów w tabeli

Uwzględniono W treści zapisów w tabeli

Uwzględniono

Nie uwzględniono DąŜymy, by program
rozwoju usług
edukacyjnych przeniósł ten
obowiązek na wymiar
moŜliwy do pomiaru
Uwzględniono

Nie uwzględniono Strategia dotyczy rozwoju
miasta jako wspólnoty
mieszkańców, a nie jako
instytucji lub organizacji
Uwzględniono -

5

Lp.

Numer
strony

Rozdział
strategiczne

29

76

6. Analiza SWOT
czynników
wewnętrznych

30

-

5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe

31

-

5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe

32

67

5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe
(Tabela 41.
Powierzchnia
miasta pokryta
miejscowymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego
(stan na dzień
10.08.2016 r.)

Strona
zgłaszająca
Zespół Audytu
Wewnętrznego
Urzędu Miasta
Częstochowy
Sebastian
Trzeszkowski,
Asystent
Prezydenta Miasta
Częstochowy
Ewa Rudnicka,
Miejska Pracownia
UrbanistycznoPlanistyczna
Urzędu Miasta
Częstochowy
Ewa Rudnicka,
Miejska Pracownia
UrbanistycznoPlanistyczna
Urzędu Miasta
Częstochowy
Ewa Rudnicka,
Miejska Pracownia
UrbanistycznoPlanistyczna
Urzędu Miasta
Częstochowy

Propozycja zmiany, uwaga
ADMINISTRACJA, wraz z określeniem celu
strategicznego i kierunków działań, bez
którego trudno będzie realizować obszary AD.
W mocnych stronach dopisać: „Realizacja
części zadań własnych gminy przez
organizacje pozarządowe.”

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem
W zapisach dotyczących
wdraŜania Strategii

Uwzględniono

Wyeksponowanie wpływu procesów
demograficznych na planowanie
przestrzenne.

Uwzględniono Wskazano w Diagnozie
będącej załącznikiem do
Strategii

Zwrócenie większej uwagi na konieczność
zintensyfikowania działań związanych
z realizacją opracowywanych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniono Wskazano w Diagnozie
będącej załącznikiem do
Strategii

Aktualizacja danych dotyczących
obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględniono

6

Lp.

Numer
strony

33

-

5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe

Marcin Kozak,
Agencja Rozwoju
Regionalnego w
Częstochowie

Mało aktualne wskaźniki bezrobocia z 2014
roku, w odniesieniu do dostępnych za 2016
rok.

34

77

6. Analiza SWOT
czynników
wewnętrznych

W mocnych stronach dopisać: „Wolne
przygotowane tereny inwestycyjne w dwóch
SSE.”

35

77

6. Analiza SWOT
czynników
wewnętrznych

Marcin Kozak,
Agencja Rozwoju
Regionalnego w
Częstochowie
Marcin Kozak,
Agencja Rozwoju
Regionalnego w
Częstochowie

36

79

6. Analiza SWOT
czynników
wewnętrznych

37

103

Rozdział

9. Wizja, cele
strategiczne

Strona
zgłaszająca

Marcin Kozak,
Agencja Rozwoju
Regionalnego w
Częstochowie
Marcin Kozak,
Agencja Rozwoju
Regionalnego w

Propozycja zmiany, uwaga

W zagroŜeniach dopisać: „Niski poziom
kwalifikacji absolwentów i potencjalnych kadr
pochodzących z uczelni wyŜszych /
niedopasowany profil kwalifikacji i
niewystarczające kompetencje zawodowe
(zbyt niskie kwalifikacje) do podjęcia pracy u
pracodawców, szczególnie w branŜach
zaawansowanych technologicznie i opartych
na wiedzy (języki obce, inŜynierowie
elektronicy / programiści / projektanci
systemów mechanicznych i
elektronicznych).”
W zagroŜeniach dopisać: „Tendencja
„emigracji” edukacyjnej wśród
najzdolniejszych maturzystów i ich
pozostanie w innych miastach.”
W kierunku B.1.1 uzupełnić cele dotyczące
SSE i inwestycji: „przygotowanie gotowej
infrastruktury powierzchni logistyczno –

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem
Uwzględniono Ze względu na metodologię
GUS i na konieczność
wyboru roku bazowego
zostało przyjęte, Ŝe
wszelkie dane wskaźnikowe
powinny być jednolicie
oceniane w czasie i opierać
się na 2014 roku. W
kolejnych latach wskaźniki
będą aktualizowane
Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

Uwzględniono

7

Lp.

Numer
strony

Rozdział

Strona
zgłaszająca
Częstochowie

38

100, 101

9. Wizja, cele
strategiczne

39

100

9. Wizja, cele
strategiczne

40

-

9. Wizja, cele
strategiczne

41

-

9. Wizja, cele
strategiczne

42

-

9. Wizja, cele
strategiczne

St. bryg. Janusz
Benduch Zastępca
Komendanta
Miejskiego
Państwowej StraŜy
PoŜarnej w
Częstochowie
St. bryg. Janusz
Benduch Zastępca
Komendanta
Miejskiego
Państwowej StraŜy
PoŜarnej w
Częstochowie
St. bryg. Janusz
Benduch Zastępca
Komendanta
Miejskiego
Państwowej StraŜy
PoŜarnej w
Częstochowie
St. bryg. Janusz
Benduch Zastępca
Komendanta
Miejskiego
Państwowej StraŜy
PoŜarnej w
Częstochowie
St. bryg. Janusz
Benduch Zastępca
Komendanta

Propozycja zmiany, uwaga
produkcyjnej na terenach SSE dedykowanej
nowym projektom inwestycyjnym.”
Zapewnienie przez sieć miejską właściwych
parametrów zasilania do celów poŜarowych
przy realizacji kierunków działań: A.4.6,
A.1.1, A.1.2

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem

Uwzględniono

Moduł bezkolizyjnego przejazdu słuŜb
ratowniczych przez skrzyŜowania przy
wprowadzaniu kierunku A.2.4

Uwzględniono.
Problem moŜe być
rozwiązany w ramach
kierunku inteligentnego
systemu sterowania
ruchem A.2.4

Konieczność modernizacji przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w celu dostosowania
ich warunków budowlanych do aktualnych
przepisów przeciwpoŜarowych i
bezpiecznego uŜytkowania.

Problem uwzględniony w
Diagnozie, wskazany do
realizacji modernizacji bazy
oświatowej

Edukacja młodzieŜy w szkołach w zakresie
bezpieczeństwa poŜarowego.

Uwzględniono.
Wskazanie do przyszłego
programu operacyjnego
dotyczącego
bezpieczeństwa

Prowadzenie profilaktyki mieszkańców w
zakresie niebezpieczeństwa zaczadzenia
(akcje „Nie dla czadu”, „ Zgaś ryzyko”)

Uwzględniono.
Wskazanie do przyszłego
programu operacyjnego

8

Lp.

Numer
strony

Rozdział

43

-

9. Wizja, cele
strategiczne

44

-

9. Wizja, cele
strategiczne

45

42

46

44, 45

5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe
(Tabela 3. Liczba
ludności w
dzielnicach z
podziałem na
grupy wiekowe)
5. Wewnętrzne
uwarunkowania
rozwojowe

Strona
zgłaszająca
Miejskiego
Państwowej StraŜy
PoŜarnej w
Częstochowie
St. bryg. Janusz
Benduch Zastępca
Komendanta
Miejskiego
Państwowej StraŜy
PoŜarnej w
Częstochowie
St. bryg. Janusz
Benduch Zastępca
Komendanta
Miejskiego
Państwowej StraŜy
PoŜarnej w
Częstochowie
Henryk Kowalski,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Częstochowie

Henryk Kowalski,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Częstochowie

Propozycja zmiany, uwaga

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem
dotyczącego
bezpieczeństwa

Konieczność przy planowaniu budowy
nowych osiedli mieszkaniowych zapewnienia
dróg poŜarowych do budynków dla słuŜb
ratowniczych, a takŜe modernizowania
istniejących zasobów mieszkalnych w celu
ich zapewnianie.

Uwzględniono.
Wskazanie do przyszłego
programu operacyjnego
dotyczącego
bezpieczeństwa

Dopisanie PSP do zadań profilaktycznych
umacniających współpracę wspólnot
sąsiedzkich zgodnie z kierunkiem C.5.4

Uwzględniono.
Wskazanie do przyszłego
programu operacyjnego
dotyczącego
bezpieczeństwa

Dla pełnej ilustracji zagadnienia,
przedstawienie sytuacji demograficznej w
liczbach względnych – procentowo.

Uwzględniono w Diagnozie

W „Zjawiska, starzenia się, pomoc
społeczna” dopisać: „Pogłębiające się
negatywne tendencje demograficzne
związane ze starzeniem się lokalnej
społeczności powodują konieczność
przeprofilowania struktury niesionej pomocy
w odniesieniu do poszczególnych grup
wiekowych /seniorzy/ oraz zabezpieczenia w

Uwzględniono

9

Lp.

Numer
strony

Rozdział

Strona
zgłaszająca

47

78

6. Analiza SWOT
czynników
wewnętrznych

Henryk Kowalski,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Częstochowie

48

78

6. Analiza SWOT
czynników
wewnętrznych

49

78

6. Analiza SWOT
czynników
wewnętrznych

Henryk Kowalski,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Częstochowie
Henryk Kowalski,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Częstochowie

50

78

6. Analiza SWOT
czynników
wewnętrznych

Henryk Kowalski,
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Propozycja zmiany, uwaga
budŜecie miasta wyŜszych środków
umoŜliwiających finansowanie całodobowej
opieki nad osobami niesamodzielnymi,
przebywającymi zarówno w placówkach na
terenie miasta, jak i poza nim”, oraz:
„Wzrasta liczba emerytów korzystających z
usług pomocy społecznej/niskie emerytury/,
podobnie jak i osób zatrudnionych /niskie
płace/.”
W zagroŜeniach dopisać: „Narastanie
zjawiska „wieloproblemowości” rodzin,
przejawiającego się w kumulacji
negatywnych problemów i zjawisk o
charakterze patologicznym”, gdyŜ zjawisko
bezrobocia powoduję zmianę statusu
społecznego rodziny.
W zagroŜeniach powinno być: „Tworzenie się
gett społecznych w róŜnych dzielnicach
Częstochowy co wywołuje stygmatyzację
tych miejsc”
W zagroŜeniach dopisać: „Szczególnie w
peryferyjnych dzielnicach Częstochowy
widoczna jest marginalizacja społeczna /brak
oferty wypoczynku i rekreacji dla wszystkich
grup ludności/, cywilizacyjna / niski procent
terenów z infrastrukturą gazową zagroŜenie niską emisją / opalanie mieszkań
węglem i miałem/, komunikacyjna / trudny i
drogi dojazd do centrum / i kulturalna
/działalność kulturalna skoncentrowana w
centrum miasta/”
Z zagroŜeniach dopisać: „Kolejka
częstochowian oczekujących na mieszkania
z zasobów miasta sięga kilku lat. Widoczny

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem

Uwzględniono

Poprawiono

Problem w podobny sposób
zdefiniowany w Diagnozie

Problem w podobny sposób
zdefiniowany w Diagnozie

10

Lp.

Numer
strony

Rozdział

Strona
zgłaszająca
w Częstochowie

51

102

9. Wizja, cele
strategiczne

Marcin Kozak,
Agencja Rozwoju
Regionalnego w
Częstochowie

52

23

3. Determinanty
rozwojowe
wynikające z
przyjętych
programów
i strategii
europejskich,
krajowych i
regionalnych

23

3. Determinanty
rozwojowe
wynikające z
przyjętych
programów
i strategii
europejskich,
krajowych i

Prof. dr hab. inŜ.
Antoni Sawicki,
Przewodniczący
Komisji NOT d.s.
Ochrony
Dziedzictwa
Przemysłowego
w Regionie
Częstochowskim
Sekretarz;
Społecznego
Komitetu
Muzeum Techniki,
Przemysłu i
Rzemiosła
Prof. dr hab. inŜ.
Antoni Sawicki,
Przewodniczący
Komisji NOT d.s.
Ochrony
Dziedzictwa
Przemysłowego
w Regionie

53

Propozycja zmiany, uwaga
jest brak tanich mieszkań pod wynajem z
ochroną praw lokatora.”
Potrzeba budowania potencjału miasta w
zakresie przyciągania inwestorów z sektora
usług dla biznesu (BPO/SSC), z dopisaniem
odrębnego celu, lub rozszerzeniem celu B.1

Dopisać działanie: „Promowanie wśród
Częstochowian (dzieci, młodzieŜy,
studentów, rodziców i dziadków) bardzo
wysokiej uŜyteczności dla miasta, regionu i
całego polskiego społeczeństwa wysiłków w
zdobywaniu trudnej wiedzy z zakresu nauk
ścisłych. Wykorzystanie do tego celu
potencjału częstochowskich szkół wyŜszych,
organizacji społecznych i zawodowych (np.
NOT, SARP) oraz upadających muzeów
poprzemysłowych przez utworzenie w
Częstochowie Centrum Edukacji Nauk
Ścisłych i Technicznych.

Dopisać działanie: „Stałe motywowanie
częstochowskiej młodzieŜy i studentów do
chęci zdobywania wiedzy i umiejętności w
zakresach nauk ścisłych i technicznych celem
zmniejszenia bezrobocia, przyciągnięcia
kapitału inwestycyjnego, wzrostu
konkurencyjności wyrobów częstochowskiego
przemysłu.”

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem

Nie uwzględniono Wpisanie sektora BPO/SSC
nie mieści się w logice
projektu Strategii Rozwoju
Miasta „Częstochowa
2030+”, a powinny być
raczej wpisane w
krótkookresowy program
operacyjny
Uwzględniono w kierunku
działania D.2.2

Uwzględniono w obszarze
B.3
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Lp.

Numer
strony

Rozdział
regionalnych

54

23

3. Determinanty
rozwojowe
wynikające z
przyjętych
programów
i strategii
europejskich,
krajowych i
regionalnych

Strona
zgłaszająca
Częstochowskim
Sekretarz;
Społecznego
Komitetu
Muzeum Techniki,
Przemysłu i
Rzemiosła
Prof. dr hab. inŜ.
Antoni Sawicki,
Przewodniczący
Komisji NOT d.s.
Ochrony
Dziedzictwa
Przemysłowego
w Regionie
Częstochowskim
Sekretarz;
Społecznego
Komitetu
Muzeum Techniki,
Przemysłu i
Rzemiosła

Propozycja zmiany, uwaga

Dopisać działanie: „Współpraca Miasta z
częstochowskimi uczelniami i zakładami
przemysłowymi w celu stałego podnoszenia
wiedzy ścisłej wśród nauczycieli szkół
zawodowych i kadry inŜynieryjnotechnicznej. Budowanie etosu
częstochowskiego inŜyniera - wysokiej klasy
specjalisty, wynalazcy, projektanta,
naukowca. Wykorzystanie do jego promocji
osiągnięć częstochowskich uczonych,
przedsiębiorców, wynalazców itd.
Powierzenie tych zadań częstochowskiemu
Centrum Edukacji Nauk Ścisłych i
Technicznych.”

Decyzja w sprawie
zgłoszonej propozycji
wraz z uzasadnieniem

Uwzględniono w kierunku
działania B.3.4
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