Załącznik nr 3
do Uchwały Nr PR.0007.
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 17.09.2015 r.

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029

Wieloletnią Prognozę Finansowa opracowano w oparciu o artykuł 226-231 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem wynikającym z rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.92 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia
analizy i oceny sytuacji finansowej miasta i wyznaczenia możliwości inwestycyjnych miasta.
Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy
finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może
być krótszy, niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne oraz niż
ostatni rok na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ruda Śląska opracowana została więc do roku 2029, tj. do
ostatniego roku spłaty zadłużenia. Natomiast przedsięwzięcia ujęto do roku 2025, tj. do ostatniego
roku realizacji przedsięwzięcia zawartego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym pn.
„Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energia (7 placówek oświatowych) oraz
oddanie w zarządzanie energia (5 placówek oświatowych) w formule PPP”.
Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono podstawowe wskaźniki
makroekonomiczne, zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, potrzeb mieszkańców
Rudy Śląskiej, realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 20142030. Ponadto w prognozie na lata następne oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu
PKB i CPI.
Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowano wymóg art.242 ustawy o finansach
publicznych, który zobowiązuje do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż
szacowane dochody bieżące.
Dla prognozy finansowej od roku 2015 r. zachowano wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych,
który mówi, iż organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje,
że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty spłaty długu przypadającej w danym roku budżetowym
do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich
trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.
Do prognozy finansowej w roku 2015 zastosowano zgodnie z art. 243 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach
publicznych wyłączenie kwot spłat pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętych w związku z umową
zawartą na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp.
Przyjęte wartości w WPF dotyczące roku 2015 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta na 2015 rok.

Zmiany w planie budżetu miasta na 2015 rok w okresie od dnia 26.06.2015 roku nastąpiły w związku
z:

1. Wydanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta.
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2. Uchwałą w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na
prawach powiatu na rok 2015 podjętą na niniejszej sesji.
3. Uchwałą w sprawie dokonania przeniesień wydatków między działami oraz zadaniami ujętymi w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2029 w ramach budzetu miasta
na prawach powiatu na 2015 rok podjetą na niniejszej sesji.
W wyniku wprowadzonych zmian:
1. dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę 6.011.217,99 zł,
a) dochody bieżące budżetu miasta zwiększono o kwotę 5.939.793,99 zł,
b) dochody majątkowe budżetu miasta zwiększono o kwotę 71.424,00 zł,
2. wydatki budżetu miasta zwiększono per saldo o kwotę 1.478.724,99 zł,
a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.819.236,29 zł,
b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.340.511,30 zł,
3. wynik budżetu deficyt zmniejsza się o kwotę 4.532.493,00 zł.
4. przychody zmniejszają się o kwotę 4.532.493,00 zł.

Dochody
Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody
bieżące i majątkowe. W roku 2015 kwoty zostały przyjęte zgodnie z budżetem. W latach 2015-2029
zostały zaprognozowane wg. poniższego wykresu:
Dynamika dochodów w latach 2015-2029

Skokowy wzrost dochodów ogółem w latach 2016-2017 jest efektem znacznego wzrostu dochodów
majątkowych pochodzących z planowanych dotacji na realizację zadań w ramach budowy Trasy N-S
łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A-4”. Projekt ten został zgłoszony jako kluczowy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
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Dochody w latach 2015-2018:
Dochody bieżące, w tym:
a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
i prawnych:
– dla udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015 ujęto
kwotę zaprognozowaną dla miasta Ruda Śląska przez Ministra Finansów z kolei w latach
2016-2018 utrzymano dynamikę na poziomie 104%,
- dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
w roku 2015 przyjęto kwotę na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego
w Rudzie Śląskiej oraz analizy historycznej wykonania tych dochodów przez pozostałe urzędy
skarbowe. W roku 2016 założono dynamikę na poziomie 107 % natomiast na latach
następnych utrzymano dochody z tego tytułu na stałym poziomie.
b) w wpływach z podatków i opłat lokalnych w latach 2015-2018 założono stałą dynamikę
wzrostu
c) subwencje: w roku 2015 ujęto kwoty zaprognozowane dla miasta Ruda Śląska przez Ministra
Finansów. Natomiast w latach 2016-2018 utrzymano dynamikę na poziomie 101 %,
d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – w roku 2015 ujęto kwoty
wynikające z otrzymanych decyzji i informacji na rok 2015 oraz podpisanych umów. Ujęto
również dotację celową z budżetu państwa na dofinasowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego. W latach 2016-2018 utrzymano dynamikę na poziomie 100%.

Dochody majątkowe, w tym:
a) wpływy ze sprzedaży majątku - w roku 2015 ujęto kwotę 16.990.988,00 zł. Od roku 2016utrzymana jest tendencja malejąca,
b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – w roku 2015 ujęta jest
suma kwot wynikających z podpisanych umów. W latach 2016-2020 zaprognozowano kwoty
środków wynikających z opracowaych dokumentacji technicznych i koncepcji, Projekt pn.
"Budowa Trasy N-S" został zgłoszony jako kluczowy w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Szacunkowa wartość projektu to
305 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 260 mln zł.

Dochody w latach 2019-2029
W latach 2019-2020 utrzymano wzrost dochodów w związku z założoną dotacją na dofinansowanie
zadań w ramach budowy Trasy N-S łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4. W roku
2021 nastąpił przejściowy spadek planowanych dochodów. W latach 2022-2026 z uwagi na brak
możliwości rzetelnego oszacowania poziomu dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym, ryzyko
zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym oraz z uwagi na obarczenie szacunków wysokim
ryzykiem błędu, wskaźniki dynamiki dochodów utrzymano na poziomie 101% natomiast od roku 2026
przyjęto stały poziom dochodów w wysokości 679.000.000,00 zł.

Wydatki
Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są zgodnie z przeznaczeniem wydatków
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2015 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem
budżetu. W latach 2016-2029 zostały zaprognozowane wg. poniższego wykresu:

Dynamika wydatków w latach 2015-2029

3

W latach 2016-2017 wzrost wydatków ogółem jest efektem wzrostu wydatków majątkowych
finansowanych z planowanych dotacji przeznaczonych na inwestycje w szczególności na realizację
zadań w ramach budowy Trasy N-S łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4.

Wydatki w latach 2015-2018:
Wydatki bieżące, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia - w roku 2015 zaplanowano kwotę w oparciu o przewidywane
wykonanie roku 2014, w latach 2016-2018 utrzymana jest dynamika na poziomie 101 %,
b) poręczenia i gwarancje - w całym okresie prognozowania ujęto kwoty wynikające z umów
poręczenia dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Aquadrom
Sp. z o.o. oraz aktualizacji harmonogramów spłat kredytów, których poręczenia dotyczą.
Wydatki majątkowe
zaplanowano kwoty wynikające przede wszystkim z wydatków inwestycyjnych objętych limitem.
W kwocie wydatków majątkowych istotną pozycję stanowią wydatki na realizację zadań w ramach
budowy Trasy N-S łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4.

Wydatki w latach 2019-2029

W latach 2019-2020 duży wpływ na wysokość prognozowanych wydatków ma realizacja zadań w
ramach budowy Trasy N-S łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4.. W latach 20212025 z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu wydatków w tak odległym
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horyzoncie czasowym, ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym oraz z uwagi na
obarczenie szacunków wysokim ryzykiem błędu, wskaźniki dynamiki wydatków waha się na poziomie
100-102 % natomiast od roku 2026 określono wydatki na stałym poziomie.

Przychody i rozchody wraz ze źródłem pokrycia deficytu lub przeznaczeniem nadwyżki
budżetowej
Wydatki na spłatę rat kapitałowych dla kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych do roku 2014
zaplanowano w oparciu o aktualne harmonogramy spłat dla kredytów, pożyczek i obligacji. Natomiast
kredyty, pożyczki i obligacje planowane do zaciągnięcia w roku 2015 i w latach następnych
wprowadzono w oparciu o symulację wysokości spłat w poszczególnych latach prognozy i i
aktualizowane jest wraz z podpisywaniem konkretnych umów w 2015 r.
W roku 2015 zaplanowano przychody w łącznej wysokości 50.928.066,93 zł, w tym:
1. Na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 20.961.367,63 zł
a) kwotę 2.844.856,44 zł stanowiącą planowane pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach na
dofinansowanie termomodernizacji budynków gminy oraz zakup i montaż kolektorów
słonecznych
b) kwotę 2.683.210,49 zł stanowiącą planowaną pożyczkę w ramach Inicjatywy Jessica
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Banku
Ochrony Środowiska S.A na realizację projektu pn. Rewitalizacja ośrodka sportoworekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów - etap II
c) kwotę 1.300.000 zł stanowiącą pożyczkę w ramach Inicjatywy Jessica Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Banku Ochrony
Środowiska SA na realizację projektu pn. Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekracyjnego w
Rudzie Śląskiej w dzielnicy Orzegów- etap III
d) na emisję obligacji kwotę 14.133.300,70 zł z przeznaczeniem na budowę kolejnych odcinków
Trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A-4
2. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się emisję
obligacji w wysokości 29.966.699,30 zł, w tym:
a) kwotę 7.000.016 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2009 na realizację zadań
inwestycyjnych,
b) kwotę 1.618.771,30 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2011—2014
na
termomodernizację budynków gminnych oraz realizacji zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja
ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów - etap II"
c) kwotę 4.847.912 zł z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE,
d) z tytułu emisji papierów wartościowych w roku 2008 w wysokości 16.500.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody w łącznej wysokości 29.966.699,30 zł, w tym:
a) kwotę 7.000.016 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2009 na realizację zadań
inwestycyjnych
a) kwotę 1.618.771,30 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2011—2014 na
termomodernizację budynków gminnych oraz realizację zadania inwestycyjnego
"Rewitaliazacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów - etap II"
a) kwotę 4.847.912 zł z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE,
b) kwotę 16.500.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych w roku 2008.

W roku 2016 i 2017 wystepujący deficyt jest wynikiem wzrostu wydatków majątkowych i w całości
zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami przeznaczonymi na realizację zadań inwestycyjnych.
W latach 2018-2029 występująca w każdym roku budżetowym nadwyżka stanowiąca różnicę
pomiędzy szacowanymi dochodami a wydatkami w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
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Poręczenia i gwarancje
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 08 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w przypadku
planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na
który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu
niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w
objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
Wykaz poręczeń na lata 2015-2044 w tym dla:
- Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poręczenie do roku 2044,
- Aquadrom Sp. z o.o. poręczenie do roku 2036.

2015
Aquadrom Sp. z o.o.
Regionalne Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Razem

Regionalne Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Razem

82.135

Regionalne Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Razem

Aquadrom Sp. z o.o.
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2018

2019

2020

274 535

279 180

283 956

288 814

293 755

8.556.744 8.951.430 8.991.694 9.055.832 9.170.079 9.196.383

2022

2023

2024

2025

2026

8.666.246

8 312 595

8 433 937

8 436 876

8 509 027

8 828 572

298 781

303 893

309 092

314 380

319 759

325 229

8 965 027

8 616 488

8 743 029

8 751 256

8 828 786

9 153 801

2028

2029

2027

Aquadrom Sp. z o.o.

2017

8.474 609 8.676.895 8.712.514 8.771.876 8.881.265 8.902.628

2021
Aquadrom Sp. z o.o.

2016

2030

2031

2032

9 113 562

8 788 781

8 460 236

7 533 445

7 232 959

6 933 535

330 794

336 453

342 209

348 195

354 504

360 929

9 444 356

9 125 234

8 802 445

7 881 640

7 587 463

7 294 464

2033

2034

2035

2036

3 105 679

618 578

76 800

5 019

2037

2038

Regionalne Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Razem

367 469

374 129

380 909

387 811

394 839

401 994

3 473 148

992 707

457 709

392 830

394 839

401 994

2039

2040

2041

2042

2043

2044

Aquadrom Sp. z o.o.
Regionalne Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Razem

409 279

416 696

424 247

431 936

439 763

385 168

409 279

416 696

424 247

431 936

439 763

385 168

Prognoza długu
Kwota długu w roku 2015 planowana jest w wysokości 182.225.788,39 zł. Od roku 2016 kwota długu
wzrata aż do roku 2017, po czym od roku 2018 kwota ta maleje aż do roku 2029 kiedy dług zostaje
całkowicie spłacony.
W roku 2015 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 uofp
do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 6,38 %
w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2015 – 9,15 % obliczonego
w oparciu o wykonanie za 4 kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy.

Objaśnienia
do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 – 2029
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2029 jest dokumentem
zawierającym listę uporządkowanych projektów zatwierdzonych do realizacji w mieście Ruda Śląska
w ciągu kolejnych lat, obrazującym proces decyzyjny, który koordynuje działalność inwestycyjną
z potrzebami mieszkańców i możliwościami finansowymi miasta.
Opracowany wykaz zawiera:
- cele, które zostaną osiągnięte m.in. poprzez realizację zadań,
- wykaz zadań planowanych do zrealizowania w poszczególnych latach,
- wielkość planowanych wydatków w poszczególnych latach,
- planowany termin realizacji inwestycji,
- limit zobowiązań, do zaciągnięcia których upoważnia się Prezydenta Miasta Ruda Śląska w okresie
od 2015 roku do końca okresu objętego planowaniem, w rozbiciu na poszczególne zadania.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2029 został sporządzony
w oparciu o dokonaną analizę zebranych i zaktualizowanych informacji o planowanych
przedsięwzięciach.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
1.1.1 - wydatki bieżące:
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1.1.1.1 - Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska.
Projekt realizowany w celu podniesienia konkurencyjności miasta poprzez usprawnienie zarządzania
przestrzenią oraz stworzenie podstaw do wdrożenia e-usług związanych z informacją przestrzenną
oraz wdrożenie rozwiązań back-office usprawniających procedury wewnętrzne Urzędu Miasta. Na
realizację przedmiotowego projektu, o ogólnej wartości 2.584.088 zł, uzyskano dofinansowanie
w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego, Działanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wydatki bieżące ponoszone
w ramach tego projektu zaplanowano na kwotę 109.162 zł. Ich realizacja w ramach projektów
unijnych, obejmuje lata 2013 - 2015.
1.1.1.2 - Kierunek przedsiębiorczość.
Projekt realizowany w oparciu o podpisaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej (Partner
Projektu) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach (Liderem Projektu) Umowę partnerską
Nr 109/2013 na rzecz realizacji projektu systemowego „Kierunek przedsiębiorczość”, realizowanego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia
własnej firmy przez 1.277 osoby bezrobotne do końca 2013 roku, jak również zwiększenie zdolności
do wejścia na rynek pracy poprzez identyfikacje własnych zasobów i zaplanowanie aktywności
zawodowej w ramach IPD oraz zwiększenie motywacji do podjęcia samozatrudnienia 1.550 osób
bezrobotnych, mieszkańców województwa śląskiego w okresie realizacji projektu.
Ogólna wartość projektu wynosi 821.157 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowić
będzie 85 %.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2013 do 2015.
1.1.1.3 - Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju szkoły.
Projekt realizowany w oparciu o umowę finansową dla Projektu Programu ERAZMUS+ zawartą
pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERAZMUS+,
działajaca w imieniu Komisji Europejskiej a miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2. Ogółem wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych
określono na kwotę 66.367 zł.
Celem projektu jest poznanie i omówienie nowatorskich metod nauczania, ciekawych inicjatyw
dydaktycznych poprzez organizację wyjazdów nauczycieli i uczniów do krajów partnerskich projektu tj.
Włoch, Hiszpanii, Węgier i Słoweni. Efektem winien być transfer przykładów dobrej praktyki do
własnych programów nauczania, wzmocnienie kontaktów pomiędzy szkołą a rynkiem pracy oraz
wzrost świadomości internacjonalistycznej uczniów i nauczycieli.
Okres realizacji Projektu: grudzień 2014 - sierpień 2017.
1.1.1.4 - Kurs na kapitał.
Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą pomiędzy
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a Miastem Ruda Śląska/Powiatowym Urzędem Pracy
w Rudzie Śląskiej.
Ogólna wartość projektu wynosi 104.452 zł, z czego 85 % stanowią środki unijne.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w śląskich
mikroprzedsiębiorstwach oraz wzrost kompetencji menadżerskich pracowników kadry zarządzającej
mikroprzedsiębiorstw .
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2013 – 2015.
1.1.1.5 - Miejski Portal Bezpieczeństwa Ruda Śląska.
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie: Wsparcie rozwoju
cyfrowych usług publicznych w celu ułatwienia kontaktu mieszkańców ze służbami porządku
publicznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 550.000 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano na
kwotę 9.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w 85 % ze środków unijnych.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2015 -2016.
1.1.1.6 - Na dobry początek.
Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą pomiędzy
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a Miastem Ruda Śląska/Powiatowym Urzędem Pracy
w Rudzie Śląskiej.
Ogólna wartość projektu wynosi 639.746 zł, z czego 85 % stanowią środki unijne.
Celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy 62 osób bezrobotnych w wieku 18 - 30

8

lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2014 – 2015.
1.1.1.7 - Nauka zawodu drogą do przyszłości.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy
partnerskiej podpisanej pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. M.Kopernika
w Rudzie Śląskiej a Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu - oddział w Chorzowie. Projekt zapewnia
uczniom dodatkowe zajęcia lekcyjne: wyrównawcze, pozalekcyjne i przygotowujące do egzaminów
zewnętrznych. Uczniowie objęci zostaną warsztatami z zakresu doradztwa zawodowego, spotkają się
z pracodawcami odbędą staże miesięczne w czasie wakacji. Ponadto Projekt zakłada podniesienie
kompetencji poprzez udział w kursach SEP-u i Prawa Jazdy.
Ogólna wartość Projektu, realizowanego w latach 2013 – 2015, wyniesie 117.500 zł, z czego 76 %
stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
1.1.1.8 - Nowa Ja.
Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą pomiędzy
Samorządem Województwa Śląskiego a Miastem Ruda Śląska/Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie
Śląskiej. Ogólna wartość projektu wynosi 167.201 zł, z czego 85 % stanowią środki unijne.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna długotrwale bezrobotnych kobiet.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2014 – 2015.
1.1.1.9 - Otwarci na przyszłość.
Projekt realizowany w oparciu o umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą
pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+,
działającą w imieniu Komisji Europejskiej, a Miastem Ruda Śląska / Szkołą Podstawową Nr 20.
Ogólna wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych określono na kwotę 43.304 zł.
Celem jest poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji językowych nauczycieli oraz w
zakresie edukacji międzykulturowej. Planuje się zorganizowanie kursów językowych oraz wyjazdu do
Turcji. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015 - 2017.
1.1.1.10 - Our European Jigsaw – where every piece is important („Nasze europejskie puzzle –
gdzie każdy kawałek jest ważny”)
Przedsięwzięcie realizowane w ramach Projektu unijnego Mobilność kadry pedagogicznej Comenius
„Uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Szkół przez Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych. Ogólna
wartość tego przedsięwzięcia wynosi 64.204 zł. Projekt finansowany w całości ze środków Unii
Europejskiej. Realizacja Projektu ma na celu podnoszenie standardów osiągnięć, w tym kompetencji
komunikacyjnych w języku angielskim, rozszerzenie wiedzy na temat najbliższego otoczenia uczniów,
ich krajów i krajów partnerskich, zapoznanie systemów stosowanych w nauczaniu dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Okres realizacji obejmuje lata 2013 – 2015.
1.1.1.11 - Praca bez stopni.
Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę Nr UDA-POKL.07.04.00-24-010/12-00 realizowaną
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Miastem Ruda
Śląska/Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej. Ogólna wartość projektu wynosi 971.165 zł,
z czego tj. 85 % wartości stanowią środki unijne, natomiast pozostałe 15 % pokryte zostanie dotacją
celową z budżetu krajowego.
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej poprzez nabycie umiejętności poruszania się po
rynku pracy oraz zwiększenie poziomu integracji społecznej.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2013 – 2015.
1.1.1.12- Praktyka czyni mistrza.
Projekt realizowany w oparciu o podpisaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Praktyka
czyni mistrza” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego: Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Głównym celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy 100 osób bezrobotnych,
doprecyzowanie ścieżki rozwoju zawodowego i zdobycie wiedzy nt. poruszania się na rynku pracy,
wzrost kompetencji społecznych uczestników, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz
zatrudnienia. Ogólna wartość projektu wynosi 878.835 zł, z czego dofinansowanie ze środków
unijnych stanowić będzie 85 %.
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Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2013 - 2015.
1.1.1.13- Projekt innowacyjny testujący z komponentem ponadnarodowym pt. "PI-PWP
REPLIKATOR".
Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę Partnerską Na Rzecz Realizacji Projektu „PI-PWP
REPLIKATOR” realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Współpracy
Regionalnej w Chorzowie a Miastem Ruda Śląska/Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej.
Ogólna wartość projektu wynosi 213.920 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowi
85 %, natomiast pozostałe 15 % stanowi dotacja budżetu państwa.
Przedmiotowy projekt jest projektem innowacyjnym, realizowanym w ramach Programu Współpracy
Ponadnarodowej. Celem projektu jest opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie w Polsce w ramach
międzysektorowego i ponadnarodowego partnerstwa podmiotów działających w obszarze zatrudnienia
oraz integracji i pomocy społecznej zaawansowanych inkubatorów nowego typu (Replikatorów)
tworzących i powielających przedsiębiorstwa społeczne , głównie spółdzielnie socjalne, zatrudniające
osoby szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym działającymi m.in. na zasadzie franczyzy
społecznej w oparciu o przetestowane modele biznesowe.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2012 - 2015.
1.1.1.14 - Przygotowanie i promocja terenów strategicznych gospodarczo przy ul. Bukowej
w Rudzie Śląskiej.
Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę o dofinansowanie Nr POIG-06.02.02-00-015/12-00
realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013,
współfinansowanego w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została
zawarta pomiędzy Ministrem Gospodarki jako Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II
stopnia a Miastem Ruda Śląska jako Beneficjentem. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi
302.080 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 245.047,35 zł. Celem głównym Projektu
jest zwiększenie poziomu inwestycji poprzez zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów
inwestycyjnych,
uzyskanie
pełnych
analiz
formalno-prawnych,
kompleksowych
badań
geotechnicznych oraz opracowanie projektu doradczo - promocyjnego.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2014 – 2015.
1.1.1.15 - PUP - Profesjonalne Upowszechnianie Pracy. Czwarta edycja.
Projekt realizowany jest w oparciu o umowę realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą pomiędzy
Samorządem Województwa Śląskiego/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a Miastem Ruda
Śląska/Powiatowym Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej. Ogólna wartość projektu wynosi 276.880 zł,
z czego 85 % stanowią środki unijne, natomiast pozostałe 15 % pokryte zostanie ze środków
Funduszu Pracy.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej i jego
pracowników w zakresie ciągłego wzrostu profesjonalizmu w świadczeniu usług pośrednictwa pracy
oraz zapewnienia wsparcia osobom bezrobotnym o pracodawcom dzięki odpowiedniej liczbie
pracownikiów finansowanych ze środków projektu. Zadanie zakończono rzeczowo w grudniu 2014 r.
Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013 - 2015 (końcowe rozliczenie).
1.1.1.16 – Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie.
Projekt realizowany w oparciu o umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą
pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+,
działającą w imieniu Komisji Europejskiej, a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4. Ogółem wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych
określono na kwotę 514.164 zł.
Celem projektu jest podnoszenie poziomu kluczowych umiejętności i zdobywanie doświadczeń
poprzez wyjazdy na praktyki zagraniczne uczniów. Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2014 –
2016.
1.1.1.17 - Rudzki nauczyciel – sprawny badacz.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki przez 26 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) i placówek
oświatowych z terenu miasta Ruda Śląska.
Celem głównym tego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia
nauczania w mieście, poprawa spójności tych programów z potrzebami szkół i przedszkoli oraz
podniesienie jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli.
Ogółem wartość projektu wynosi 585.500 zł, z czego 85 % stanowi dofinansowanie ze środków Unii
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Europejskiej a 15 % dotacja budżetu państwa.
Okres realizacji Projektu: 2013 – 2015.
1.1.1.18 - Spedytor i elektryk w Zespole Szkół Nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę
współczesnej Europy.
Projekt realizowany w oparciu umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą
pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+,
działajacą w imieniu Komisji Europejskiej a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół Nr 5. Ogólną
wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych, określono na kwotę 397.018 zł.
Okres realizacji obejmuje lata 2015 - 2017, przy czym wydatki finasowe planowane są na rok 2015 i
2016, natomiast do końca maja 2017 r. planowane jest końcowe rozliczenie projektu.
1.1.1.19 - Staże w hotelach i restauracjach europejskich szansą na rozwój zawodowy i osobisty.
Projekt realizowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie” w programie sektorowym
Leonardo da Vinci, w działaniu „Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się”, finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w oparciu o Umowę finansową zawartą pomiędzy
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Miastem Ruda Śląska jako "Beneficjentem" i Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 będącym realizatorem zadania.
Celem głównym przedsięwzięcia jest zaspokojeneie istotnych potrzeb stażu w zakresie zdobycia
kwalifikacji zawodowych, swojej mobilności oraz atrakcyjności na rynku pracy.
Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2014 - 2015 wyniesie 518.220 zł.
1.1.1.20 Szkoła buduje kapitał kulturowy i językowy. Podniesienie jakości i atrakcyjności
nauczania
Projekt realizowany w oparciu o umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą
pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+,
działającą w imieniu Komisji Europejskiej, a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół
Ogólnokształcących nr 1. Ogółem wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych
określono na kwotę 91.856 zł. Realizacja projektu polegać będzie na szkoleniu kadry za granicą
poprzez udział w kursach, szkoleniach, obserwacji pracy oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych
i pracy w szkole zagranicznej. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania
poprzez wplatanie wątków kulturowych w zajęcia językowe, wprowadzaniu na lekcjach projektów
edukacyjnych opartych o stosowanie social mediów oraz e-learningu, portali edukacyjnych np.
edmodo. Ponadto nauczyciele poszerzą swe kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniami UE, by
każdy nauczyciel w Europie posługiwał się przynajmniej jednym językiem obcym, w celu włączania się
w międzynarodowe projekty edukacyjne oraz poznania metod i sposobów nauczania ich przedmiotów
wiodących w Unii Europejskiej.
Okres realizacji obejmuje lata 2014 – 2015.
1.1.1.21 - Sztuka , metody, formy - bez granic, bez barier. Podniesienie jakości i atrakcyjności
nauczania
„Program realizowany jestb w ramach Programu ERASMUS+ zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji
Europejskiej, a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół nr 2 Specjalnych - Gimnazjum nr 16 Specjalne.
Ogółem wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych określono na kwotę 102.238
zł. Realizacja projektu polegać będzie na szkoleniu kadry za granicą poprzez udział w kursach
zorganizowanych, obserwacji pracy oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych i pracy w szkole
zagranicznej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji szkolnej. Celem projektu jest
podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania.
Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2017
1.1.1.22 - Śląska Karta Usług Publicznych
Przedmiotowy Projekt realizowany jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Miastem Ruda Śląska
i dwudziestoma innymi gminami a KZK GOP w Katowicach.
Celem projektu jest wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone
przez instytucje publiczne, w tym przede wszystkim przez gminy i jednostki im podległe. Wdrożenie
projektu ŚKUP będzie obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz
pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.
Elementem systemu będzie nowy elektroniczny system rozliczeń w administracji publicznej oraz Portal
Klienta ułatwiający kontakt mieszkańców z instytucjami publicznymi. Projekt obejmuje wydatki bieżące
i majątkowe na łączną kwotę 69.249 zł, z czego 25.301 zł stanowią wydatki majątkowe związane z
realizacją tego projektu, poniesione do roku 2013 włącznie, natomiast do roku 2020 ponoszone będą
wydatki bieżące w łącznej kwocie 43.948 zł, związane z tzw. "okresem trwałości".
Całościowy okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 - 2020.
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1.1.1.23 - Świat w oczach dziecka.
Projekt realizowany jest w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie
Projekty Szkół – Projekty Współpracy Międzynarodowej Szkół 2013 -2015, przez Szkołę Podstawową
Nr 13. Krajami Partnerskimi Projektu są: Bułgaria, Rumunia, Turcja, Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie),
Włochy, Grecja, Cypr, Francja (Wyspa Reunion).
Realizacja Projektu ma na celu przede wszystkim zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka
angielskiego, poznawania świata i poszerzenie świadomości europejskiej. Podczas wizyt w szkołach
partnerskich stworzone zostaną wystawy, ukazujące prace dzieci z poszczególnych krajów oraz
albumy złożone z prac dzieci z tematów: Rodzina, Przyroda, Szkoła, Moje Miasto, Mój Kraj, Pory
Roku, Tradycje, Baśnie, Europa. W szkołach powstaną wystawy o krajach partnerskich oraz
prezentacje PowerPoint. Wartość przedsięwzięcia planuje się na kwotę 85.604 zł.Zadanie rzeczowo
zakończone, trwa końcowe rozliczenie finansowe projektu.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2013 – 2015.
1.1.1.24 - Uczę się i pomagam.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o Umowę partnerską
na rzecz realizacji Projektu, przez Szkołę Podstawową Nr 14 będącą Partnerem Projektu przy
współudziale Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży "Przystanek" jako Lider Partnerstwa.
Całkowita wartość zadania wynosi 207.340,77 zł, z czego po stronie Lidera 89.309,88 zł a po stronie
Partnera Projektu tj. SP-14, kwota 118.030,89 zł., w tym kwota dofinansowania wynosi 96.150 zł, a
wkład własny w naturze (wynajem sal) oszacowano na 21.880,89 zł. Z kwoty dofinansowania 85 %
stanowią środki Unii Europejskiej a pozostałe 15 % dotacja z budżetu państwa.
Celem tego przedsięwzięcia jest rozwijanie umiejętności kluczowych, zmniejszenie zjawiska
segregacji wewnętrznej oraz rozwinięcie wrażliwości i umiejętności społecznych.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2014 – 2015.
1.1.1.25 - Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego,
Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Głównym celem projektu jest wzbogacenie
systemu informacji o terenie i zabytkach miasta Ruda Śląska, digitalizacja zasobów kulturowych oraz
udostępnienie ich społeczeństwu. Realizacja projektu polegać będzie na skaningu laserowym 3D
wybranych obiektów zabytkowych. Powstałe modele zostaną udostępnione przez Internet do
samodzielnego zwiedzania.
Projekt realizowany będzie od stycznia 2016 r. do grudnia 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi
480.000 zł, z czego 85 % stanowić będą środki unijne.
1.1.1.26 - Włoski rynek turystyczny szansą na rozwój zawodowy uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śl.
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu ERASMUS+.
Celem przedsięwzięcia jest zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, konfrontacji posiadanej
wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w zagranicznych firmach, poznania obowiązujących
procedur i standardów pracy na europejskim rynku pracy.
Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2015 - 2016 wynosi 532.270 zł.
1.1.1.27 – Wspieranie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych uczniów
niepełnosprawnych poprzez organizację specjalistycznych zajęć dodatkowych.
Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowaniu Projektu w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego jako „Instytucją
pośredniczącą” a Pozaszkolnym Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego „SYSTEM Sp. z o.o. w Będzinie
jako „Beneficjentem”. Projekt realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 3 im.
Świętego Łukasza w Rudzie Śląskiej. Projekt dofinansowany w 85 % ze środków unijnych. Wartość
Projektu po stronie „Partnera” wynosi 19.715 zł.
Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie uczniom dodatkowych, specjalistycznych zajęć dodatkowych.
Okres realizacji obejmuje lata 2014 – 2015.
1.1.1.28 - Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie
Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.
Projekt realizowany jest w oparciu o umowę partnerską zawartą w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, zawartą pomiędzy Miastem Chorzów (Lider) a miastem Ruda Śląska i Miastem
Świętochłowice (Partnerzy). Ogółem wartość projektu planowana jest na kwotę 927.087 zł, z czego
wydatki bieżące na 503.596 zł a wydatki majątkowe na 423.491 zł Zadanie dofinansowane w 76 % ze
środków unijnych.
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Celem ogólnym projektu jest promowanie nowego terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki
regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego, w tym propagowania
wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania. W ramach projektu przewiduje się opracowanie
diagnozy i dokumentów strategicznych, wspólnych dla trzech miast. Ponadto, przygotowana zostanie
m.in. kompletna dokumentacja projektowa dla dwóch miejskich inwestycji. Wybór projektów, dla
których wykonana zostanie dokumentacja, będzie wynikał z opracowanej diagnozy i analiz.
Dokumentacja ta posłuży do ubiegania się o dofinansowanie w przyszłej perspektywie finansowej
budżetu unijnego na lata 2014 – 2020.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2013 -2015.

1.1.2 - wydatki majątkowe:
1.1.2.1. - Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska.
Projekt realizowany w celu podniesienia konkurencyjności miasta poprzez usprawnienie zarządzania
przestrzenią oraz stworzenie podstaw do wdrożenia e-usług związanych z informacją przestrzenną
oraz wdrożenie rozwiązań back-office usprawniających procedury wewnętrzne Urzędu Miasta. Na
realizację przedmiotowego projektu, o ogólnej wartości 2.584.088 zł, uzyskano dofinansowanie
w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego, Działanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych. Planowana kwota wydatków
majątkowych wynosi 2.474.926 zł.
Realizacja obejmuje lata 2013 - 2015.
1.1.2.2. Miejski Portal Bezpieczeństwa Ruda Śląska.
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie: Wsparcie rozwoju
cyfrowych usług publicznych w celu ułatwienia kontaktu mieszkańców ze służbami porządku
publicznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 550.000 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano
na kwotę 541.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w 85 % ze środków unijnych.
Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2015 -2016.
1.1.2.3 - Modernizacja letniego basenu kąpielowego przy ul. Ratowników 2.
Projekt planowany do realizacji na lata 2014 - 2015, przy czym w roku 2014 zadanie było wykonywane
w ramach zadań wieloletnich - pozostałych. Zgodnie z podpisaną umową z kwietnia 2015 r. projekt
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 - 2013, dofinansowanego w 50,05 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Celem realizacji przedmiotowego projektu jest rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej miasta. Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 16.815.083 zł.
1.1.2.4 - Śląska Karta Usług Publicznych
- patrz: opis przy wydatkach bieżących: 1.1.1.22.
1.1.2.5 - Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie
Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic.
- patrz: opis przy wydatkach bieżących: 1.1.1.28.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno –
prywatnego.
1.2.1 - wydatki bieżące / 1.2.2. - wydatki majątkowe:
1.2.1.1/1.2.2.1 - Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek
oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP
Projekt realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno –
prawnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz.100). Wykonywanie zadań publicznych w formule PPP jest
przejawem zwiększenia udziału obywateli i sektora prywatnego w zarządzaniu państwem poprzez
struktury administracji publicznej.
Realizację tego projektu planuje się na lata 2013 – 2025, przy czym pierwsze dwa lata przeznacza się
na działania przygotowawczo – organizacyjne, natomiast wydatki finansowe ponoszone będą
począwszy od roku 2015.
Głównym celem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków oświatowych oraz
zarządzanie energią mających w celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej. Partner
prywatny będzie zobowiązany do wykonania i sfinansowania termomodernizacji oraz świadczenia
usług zarządzania energią cieplną i udzielenia gwarancji osiągnięcia efektu ekonomicznego, będącego
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wynikiem realizowanej inwestycji. Ponadto poprzez wykonanie termomodernizacji zostanie
podniesiony standard użytkowania budynków.
Kwota zobowiązań z tytułu planowanej inwestycji wyniesie w latach 2015 - 2025 łącznie 14.178.367 zł,
z czego wydatki bieżące to 1.762.098 zł, a wydatki majątkowe 12.416.269 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.
1.3.1 - wydatki bieżące.
1.3.1.1 - Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta
Realizacja przedmiotowego zadania wynika z przyjęcia do eksploatacji realizowanego w latach 2013 2015 zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska (patrz:
pkt. 1.3.2.9) i polegać będzie na serwisie kamer i świadczeniu usługi transmisji danych między
punktami kamerowymi a Centrum Monitorowania. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa
w mieście poprzez zwiększenie szybkości reagowania służb porządkowych oraz zwiększenie
skuteczności wykrywania sprawców.
Planowana wartość zadania, realizowanego zgodnie z zawartą umową, wyniesie w latach 2014 - 2016
122.877 zł.
1.3.1.2 - Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą
partycypacyjną (ZIT)
Celem realizacji projektu jest przywrócenia do życia wybranych podwórek, głównie typu studnia,
wewnętrznych części kwartałów kamienic, miejsc po wyburzonych budynkach (zielone plomby) na
terenie miasta. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w ramach "Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020"
wyniesie 5.200.000 zł, z czego 1.000.000 zł stanowią wydatki bieżące. Wykonawstwo planowane jest
od 01.09.2015 do 31.12.2020.
1.3.2 - wydatki majątkowe.
1.3.2.1 - Adaptacja budynku na Noclegownię dla kobiet - ul. Gen. Hallera 61 A
Konieczność realizacji przedmiotowego zadania podyktowana została obowiązkiem ustawowym
gminy, polegającym na zapewnieniu miejsc noclegowych dla kobiet.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2015 na łączną kwotę 280.000 zł.
1.3.2.2 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i ulicą Na Piaski
Zadanie jest realizowane w celu przygotowanie terenów inwestycyjnych pod planowane budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych, udrożnienie
układu sieci dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska poprawa bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego i pieszego.
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2014 - 2016 na kwotę 2.046.125 zł.
1.3.2.3 - Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Zabrzańską i Kokotek oraz tereny
przyległe w Rudzie Śląskiej.
Zadanie jest realizowane w celu likwidacja lokalnych podtopień pasa drogowego oraz w konsekwencji
poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych drogi i poprawa bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 – 2018 na kwotę 7.327.314 zł.
1.3.2.4 - Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej).
Kolejny etap budowy Trasy N-S tj. budowy odcinka do ul. Magazynowej – opracowanie dokumentacji
oraz realizację przedmiotowego odcinka planuje się do roku 2019.
Celem realizacji Projektu jest udrożnienie układu sieci dróg publicznych na terenie miasta
Ruda Śląska, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego oraz zwiększenie
atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Wartość projektu zaplanowano na kwotę 16.197.200 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2019.
Projekt ten jest przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020. Za środki kwalifikowane będą uznawane wydatki poniesione po
1 stycznia 2014 r.
1.3.2.5 - Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy E.Kokota do zjazdu z autostrady A-4.
Projekt realizowany od roku 2004 pod nazwą "Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową
w Rudzie Śląskiej Wirku przy zjeździe z A-4", został wpisany na listę projektów kluczowych do
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realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2004 - 2020.
Dofinansowanie wyniesie 85 %. Ogólna wartość zadania planowanego do realizacji do roku 2019
określona jest na kwotę 112.314.551 zł.
Celu Projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienia układu sieci
dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego i pieszego oraz zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych.
1.3.2.6 - Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz
z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy Ks.Niedzieli - ulica
Nowobukowa (KD-4/09A)
Przedmiotowy odcinek jest w realizacji od roku 2006, z terminem zakończenia do końca 2017 r.
Ogólną wartość budowy tego odcinka Trasy N-S zaplanowano na kwotę 60.666.167 zł.
Projekt ten jest przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020. Za środki kwalifikowane będą uznawane wydatki poniesione po
1 stycznia 2014 r.
1.3.2.7 - Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz
z węzłem dwupoziomowym (KD-4/09B)
Zadanie w realizacji od roku 2012. Wartość całości przedsięwzięcia planowanego do realizacji do roku
2019 określa się na kwotę 103.296.189 zł. Projekt ten jest przewidziany do realizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Za środki kwalifikowane
będą uznawane wydatki poniesione po 1 stycznia 2014 r.
1.3.2.8 - Budowa parkingu przy ul. Gwareckiej 31
Zadanie planowane do realizacji w okresie 2015 - 2016 w celu zwiększenia o 100 liczby miejsc
parkingowych. Całkowita wartość projektu wynosi 420.000 zł.
1.3.2.9 - Budowa parkingu przy ul. Ks. Niedzieli 61
Zadanie planowane do realizacji w okresie 2015 - 2016 w celu zwiększenia liczby miejsc
parkingowych. Całkowita wartość projektu wynosi 150.000 zł.
1.3.2.10 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego
Zadanie planowane do realizacji w okresie 2015 - 2016 w celu zwiększeniaprzepustowości i
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu wynosi 5.100.000 zł.
1.3.2.11 - Budowa sali gimnastycznej przy SP-14 przy ul. Głównej 40.
Zadanie planowane do realizacji w okresie 2013 - 2016 w celu poprawy warunków dydaktyczno sportowych szkoły. W 2013 r. opracowano dokumentację, natomiast fizyczna realizacja projektu
planowana jest na lata 2015 - 2016. Wartość zadania planowana jest na kwotę 6.139.360 zł.
1.3.2.12 - Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 - 2015 na kwotę 542.420 zł.
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.
1.3.2.13 - Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych
z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap (ZIT)
Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2019 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 22.400.000 zł. Celem realizacji projektu jest
funkcjonalne i komfortowe powiązanie komunikacji kolejowej, tramwajowej, autobusowej,
samochodowej, rowerowej i pieszej.
1.3.2.14 - Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na
terenie miasta Ruda Śląska - I etap
Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2017 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 1.500.000 zł. Realizacja polegać będzie na
wsparciu finansowym budowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzacej ze źródeł
odnawialnych, takich jak biomasa, słońce, w tym instalacji kogeneracyjnych. Celem realizacji projektu
jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł energii.
.
1.3.2.15 - Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na
terenie miasta Ruda Śląska - II etap
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Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 - 2020 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 6.000.000 zł. Realizacja polegać będzie na
wsparciu finansowym budowy infrastruktury służącej do pradukcji energii pochodzacej ze źródeł
odnawialnych, takich jak biomasa, słońce w tym instalacji kogeneracyjnych. Celem realizacji projektu
jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł energii.
1.3.2.16 - Dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła lub możliwości
podłączenia budynków do sieci ciepłowniczych wraz z mozliwością wykorzystania OZE w
budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska
Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2019 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 500.000 zł. Realizacja polegać będzie na
wsparciu finansowym budowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, takich jak biomasa, słońce, w tym instalacji kogeneracyjnych. Celem realizacji projektu
jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie udziału
odnawialnych źródeł energii.
1.3.2.17 – Modernizacja budynku przy ul. Gen. Hallera 61 – II etap.
Zakres prac remontowo – modernizacyjnych w budynku przy ul. Hallera 61 wynika z protokołu
pięcioletniego i rocznego przeglądu technicznego oraz z potrzeby przebudowy pomieszczeń
biurowych. Zadanie realizowane w latach 2013 (dokumentacja) - 2015 (wykonawstwo) na łączną
kwotę 962.450 zł.
1.3.2.18 - Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem).
Zadanie stanowi realizację planu likwidacji dróg gruntowych na terenie miasta. Celem realizacji
projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz zwiększenie atrakcyjności
terenów inwestycyjnych. Realizacja zadania obejmuje lata 2010 – 2017 na łączną kwotę 21.202.128
zł.
W roku 2015 wypłacane będą odszkodowania za nieruchomości zajęte pod tę inwestycję, natomiast
wykonawstwo robót planowane jest na rok 2016 i 2017.
1.3.2.19 - Modernizacja ul. Średniej
Zadanie stanowi realizację planu likwidacji dróg gruntowych na terenie miasta. Celem realizacji
projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych, udrożnienie układu sieci dróg
publicznych oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.
Realizacja zadania (dokumentacja i wykonawstwo) planowana lata 2016 – 2017 na kwotę 721.309 zł.
1.3.2.20 - Modernizacja ul. Górnośląskiej.
Realizację przedmiotowego zadania (dokumentacja + wykonawstwo) obejmuje lata 2008 – 2016 na
łączną kwotę 13.267.330 zł.
Celem realizacji przedmiotowego Projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych
sieci dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego i pieszego.
1.3.2.21 - Most przy ul. Poniatowskiego nad rzeką Kłodnicą w Rudzie Śląskiej - Halembie rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu
Zadanie planowane do realizacji w latach 2012 - 2015. Konieczność realizacji zadania wynika z
orzeczenia o złym stanie technicznym obiektu. W okresie 2012 - 2013 r. trwało opracowanie
dokumentacji natomiast prace budowlane prowadzono w roku 2014 i 2015. Celem realizacji Projektu
była poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg
publicznych na terenie miasta Ruda Śląska, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
i pieszego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Zadanie zakończone. Ogólna
wartość zadania wyniosła 2.520.922,00 zł.
1.3.2.22 - Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Halembska od ul. Kokota do przejazdu
kolejowego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Halembskiej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego
na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie
odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych
i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
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Zadanie planowane do realizacji na lata 2013 – 2017 na kwotę 249.115 zł.
1.3.2.23 - Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Obr. Westerplatte (na odcinku od
ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej – Wirku.
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na
tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony
przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Poprawa oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z
art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 – 2017 na kwotę 180.000 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
– 2020).
1.3.2.24 - Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od
przejazdu kolejowego do ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom.
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na
tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony
przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Poprawa oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z
art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 – 2017 na kwotę 280.000 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
– 2020).
1.3.2.25 - Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na
tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony
przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 – 2017 na kwotę 100.000 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
– 2020).
1.3.2.26 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej.
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na
tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony
przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Poprawa oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z
art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Zadanie planowane do realizacji na lata 2016 – 2018 na kwotę 630.000 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
– 2020).
1.3.2.27 - Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej – Rudzie.
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Macieja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na
tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony
przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Realizacja planowana na lata 2013 – 2016 na łączną kwotę 96.150 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
– 2020).
1.3.2.28 - Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej –
Bielszowicach.
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Ustronnej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na
tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony
przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Realizacja planowana na lata 2013 – 2016 na łączną kwotę 60.743 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
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– 2020).
1.3.2.29 - Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej –
Wirku
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Bielszowickiej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia
ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie
odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych
i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Realizacja planowana na lata 2013 – 2016 na kwotę 114.173 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
– 2020).
1.3.2.30 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w
Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Konstytucji i Żelaznej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia
ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie
odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych
i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Zadanie planowane do realizacji na lata 2013 – 2016 na kwotę 188.734 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
– 2020).
1.3.2.31 - Opracowanie projektu oraz moderniazcja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej
– Ruda.
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Kościelnej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na
tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony
przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Zadanie planowane do realizacji na lata 2013 – 2016 na kwotę 200.117 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
– 2020).
1.3.2.32 - Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Niedurnego (na odcinku od
ul. Czarnoleśnej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom.
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na
tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony
przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 – 2016 na kwotę 330.000 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
– 2020).
1.3.2.33 - Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej – Wirku.
W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci
rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na
tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony
przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.
Zadanie planowane do realizacji na lata 2013 – 2016 na kwotę 128.079 zł.
Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014
– 2020).
1.3.2.34 - Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy nr 97 do
ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śl.
Zadanie realizowane jest w celu poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych, udrożnienie
układu sieci dróg publicznych na terenie miasta oraz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego i pieszego. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 - 2016, przy czym na 2015 rok
planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności
w roku 2016. Wykonawstwo robót budowlanych planowane jest na rok 2016. Całkowita wartość
projektu wynosi 2.556.000 zł
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1.3.2.35 - Przebudowa dróg gruntowych.
Zadanie realizowane jest w celu utwardzenia istniejących dróg gruntowych. Zadanie planowane do
realizacji w latach 2015 - 2018 na łączna kwotę 5.000.000 zł.
1.3.2.36 - Przebudowa i modernizacja części budynku 2B w DPS "SENIOR".
Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonalności, dostępności i bezpieczeństwa osób
niepełnosprawnych, korzystających z pomieszczeń budynku 2B.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2015 na kwotę łączną kwotę 698.215 zł, z czego
dofinansowane ze środków PFRON wyniesie 50 %.
1.3.2.37 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności wraz
z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 4.
Przebudowa ww. kanalizacji deszczowej jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny sieci.
Istniejący stan powoduje zapadanie się jezdni i stwarza zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym oraz
powoduje tworzenie się zalewisk podeszczowych.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2020 na kwotę 18.238.150 zł.
1.3.2.38 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem
i zabudową separatora - wylot nr 2.
Przebudowa ww. kanalizacji deszczowej jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny sieci.
Istniejący stan powoduje zapadanie się jezdni i stwarza zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym oraz
powoduje tworzenie się zalewisk podeszczowych.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2018, natomiast zgodnie z zawartą umową, w roku
2020 nastąpi zapłata końcowa za nadzór autorski. Całkowita wartość zadania wyniesie 5.013.284 zł.
1.3.2.39 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem
i zabudową separatora - wylot nr 3.
Przebudowa ww. kanalizacji deszczowej jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny sieci.
Istniejący stan powoduje zapadanie się jezdni i stwarza zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym oraz
powoduje tworzenie się zalewisk podeszczowych.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2018, natomiast zgodnie z zawartą umową, w 2020
roku nastąpi zapłata końcowa za nadzór autorski. Całkowitą wartość zadania określono na kwotę
6.117.650 zł.
1.3.2.40 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem
i zabudową separatora - wylot nr 1.
Przebudowa ww. kanalizacji deszczowej jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny sieci.
Istniejący stan powoduje zapadanie się jezdni i stwarza zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym oraz
powoduje tworzenie się zalewisk podeszczowych.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2018, natomiast zgodnie z zawartą umową, w 2020
roku nastąpi zapłata końcowa za nadzór autorski. Całkowitą wartość zadania określono na kwotę
6.041.574 zł.
1.3.2.41 - Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III
Sobieskiego.
Realizacja zadania jest wymagana ze względu na zły stan techniczny przepustu oraz ograniczoną
nośność obiektu tj. do 5t. Dodatkowym celem jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz
umożliwienie przejazdu pojazdom o masie pow. 5 ton do miasta Bytom.
Zadanie realizowane w latach 2014 - 2018 na kwotę 3.003.690 zł.
1.3.2.42 - Przebudowa ul. Przemysłowej.
Zadanie stanowi realizację planu likwidacji dróg gruntowych na terenie miasta. Celem realizacji
projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.
Wykonawstwo zadania obejmuje lata 2013 – 2015, natomiast na rok 2018 planowana jest ostatnia
płatność za nadzór autorski nad projektem. Całkowita wartość zadania wynosi 1.045.658 zł.
1.3.2.43 - Przebudowa ulicy Doroszewskiego.
Realizacja zadania planowana jest na lata 2013 – 2015, natomiast płatność za nadzór autorski nastąpi
w roku 2019, po odbiorze gwarancyjnym. Wartość zadania planowana jest na kwotę 392.000 zł.
Celem realizacji projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych tej drogi.
1.3.2.44 - Przebudowa ulicy Młyńskiej.
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Realizacja zadania planowana jest na lata 2013 – 2016, natomiast płatność za nadzór autorski nastąpi
w roku 2019, po odbiorze gwarancyjnym.
Wartość zadania planowana jest na kwotę 569.614 zł. Celem projektu jest poprawa parametrów
technicznych tej drogi.
1.3.2.45 - Przebudowa ulicy Odrzańskiej.
Realizacja zadania planowana jest w ramach programu likwidacji dróg gruntowych w mieście. Zadanie
planowane jest na lata 2014 – 2016. Wartść zadania planowana jest na kwotę 428.844 zł.
1.3.2.46 - Przebudowa ulicy Piastowskiej.
Realizacja zadania polegać będzie na kompleksowej przebudowie ulicy Piastowskiej w związku
z likwidacją torów tramwajowych. Zakres planowanych prac obejmuje budowę kanalizacji deszczowej,
przebudowę jezdni, budowę drogi rowerowej, oświetlenia oraz przebudowę mostu nad rzeką Bytomką.
W 2015 roku planuje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem
płatności w 2016 roku. Projekt planowany do realizacji w latach 2015 - 2017. Całkowita wartość
projektu szacowana jest na kwotę 15.500.000 zł.
1.3.2.47 - Przebudowa ulicy Reja.
Realizacja zadania planowana jest w ramach programu likwidacji dróg gruntowych w mieście. Zadanie
planowane jest na lata 2014 – 2016, przy czym ostatnia płatnosć za nadzór autorski nastapi w roku
2019. Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 734.686 zł.
1.3.2.48 - Remont nawierzchni ulicy Chrobrego połączony z budową parkingu wzdłuż ulicy.
Przedsięwzięcie planowane pierwotnie jako zadanie jednoroczne. Zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji projektowej z terminem realizacji i płatności w kwocie 15.669 zł w 2015 roku oraz na rok
2016 planowany jest wydatek w kwocie 1.230 zł związany z zapłatą wynagrodzenia za nadzór autorski
oraz 300.000 za wykonawstwo robót budowlanych.Całkowita wartość projektu planowana jest na
kwotę 316.899 zł.
1.3.2.49 - Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku dworca kolejowego
w Rudzie Śląskiej – dzielnicy Chebzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego
w Rudzie Śląskiej – Chebziu. Celem jest udostępnienie tego obiektu mieszkańcom, poprzez
stworzenie przestrzeni ekspozycyjno – wystawowych, miejsc spotkań, występów grup artystycznych.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2014 – 2015, natomiast w roku 2013 wykonano studium
wykonalności projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 57.872 zł.
1.3.2.50 - Rewitalizacja ośrodka sportowo – rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem –
lodowiskiem w dzielnicy Orzegów.
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest podniesienie standardów bazy rekreacyjno – sportowej
miasta. Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 11.734.693 zł. Zadanie uzyskało
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 776.100 zł.
Projekt planowany do realizacji w latach 2013 – 2016.
1.3.2.51 - Rewitalizacja Parku Kozioła.
Rewitalizacja parku i terenów przyległych obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury i elementów
małej architektury celem utworzenia obiektu kulturalno – wypoczynkowego. Ogólna wartość zadania
szacowana jest na 2.398.797 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015.
1.3.2.52 - Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą
partycypacyjną (ZIT).
Celem realizacji projektu jest przywrócenie do życia wybranych podwórek, głównie typu studnia,
wewnętrznych części kwartałów kamienic, miejsc po wyburzonych budynkach (zielone plomby) na
terenie miasta. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji od września 2015 do grudnia
2020 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020" wyniesie 5.200.000 zł, z czego 4.200.000 zł stanowią
wydatki majątkowe.
1.3.2.53 - Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej
Konieczność realizacji zadania wynika z nakazu rozbiórki obiektu wydanego przez PINB. Realizacja
od roku 2012 do 2015 r. Wartość zadania wynosi 1.337.130 zł.
1.3.2.54 - Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego
Gierałtowskiego 30, Czempiela i Zwycięstwa oraz Żeromskiego 16)

20

(przy

ul.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie miejsc parkingowych w mieście. Realizacja zadania
przewidywana jest na lata 2015 -2016. Całkowita wartość projektu wynosi 420.000 zł.
1.3.2.55 - Rozbudowa ulicy Dobrej Nadziei.
Celem realizacji projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych tej drogi. Zadanie
realizowane w latach 2013 (projekt) i 2015 (wykonawstwo). Zgodnie z zawarta umową ostatnia
płatność nastąpi po odbiorze gwarancyjnym tj. w 2019 roku. Wartość zadania wynosi 727.700 zł.
1.3.2.56 - Rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach.
Zadanie pierwotnie było realizowane pod nazwą "Modernizacja ul. Jagiełły". Zmiana nazwy została
dostosowana do wydanego pozwolenia na budowę, uwzględniającego rozszerzony zakres prac.
Zadanie stanowi realizację planu likwidacji dróg gruntowych na terenie miasta. Zadanie planowane do
realizacji na lata 2012 - 2015 na łączną kwotę 4.490.747 zł.
1.3.2.57 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Norwida.
Inwestycja realizowana będzie w latach 2013 – 2015, zgodnie z programem termomodernizacji
budynków oświatowych. Wartość zadania:3.836.684 zł. Zadanie uzyskało w 2014 r. dofinansowanie
ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
Celem głównym zadania jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły.
1.3.2.58 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 przy ul.
Kałusa.
Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły.
Na lata 2013 – 2014 planowane jest opracowanie dokumentacji, natomiast na 2015 r. wykonawstwo
robót. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 3.630.684 zł.
Zadanie zgłoszono do dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
1.3.2.59 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G-7 ul. Obrońców
Westerplatte 2A (ZIT).
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2018 w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania wyniesie 3.714.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie
kosztów ogrzewania budynku gimnazjum.
1.3.2.60 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-25 ul. P.Skargi
(ZIT).
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania wyniesie 702.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie
kosztów ogrzewania budynku przedszkola.
1.3.2.61 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-30 ul. Kokota 174
(ZIT).
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania wyniesie 702.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie
kosztów ogrzewania budynku przedszkola.
1.3.2.62 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-31
ul. Plebiscytowa 9 (ZIT).
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całowita wartość zadania wyniesie 802.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie
kosztów ogrzewania budynku przedszkola.
1.3.2.63 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-43 ul. Drozdów 6
(ZIT).
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania wyniesie 802.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie
kosztów ogrzewania budynku przedszkola.
1.3.2.64 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP-13
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ul. Ks. Niedzieli 61 (ZIT).
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2018 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania wyniesie 2.707.500 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie
kosztów ogrzewania budynku szkoły.
1.3.2.65 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - ZSP-4 ul. Tołstoja 13
(ZIT).
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnmych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania wyniesie 2.707.500 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie
kosztów ogrzewania budynku szkoły.
1.3.2.66 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - ZSS-4 ul.
Bielszowicka 108 (ZIT).
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania wyniesie 2.713.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie
kosztów ogrzewania budynku szkoły.
1.3.2.67
-Termomodernizacja
budynku
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcącychi
Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Orzegowskiej 25.
Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły.
Realizację zadania planuje się na lata 2013 – 2015, na kwotę 2.405.760 zł. Zadanie uzyskało w 2014
roku dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
1.3.2.68 - Trasy rowerowe na terenie Rudy Śląskiej.
Celem głównym przedsięwzięcia jest rozbudowa sieci dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i
szlaków rowerowych.
Realizację zadania planuje się na lata 2015 – 2019. Całość projektu wynosi 3.800.000 zł.
1.3.2.69 - Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu.
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 na łączną kwotę 500.000 zł, przy czym w roku
2015 prowadzone będą czynności przygotowawcze, natomiast środki finansowe planowane są do
wydatkowania w roku 2016. Celem glównym przedsięwzięcia jest ograniczenie zanieczyszczenia
środowiska azbestem i zapobieganie temu zanieczyszczeniu.
1.3.2.70 - Wiadukt w ciągu ulicy Tunkla w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - rozbiórka
istniejącego obiektu
Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz
udrożnienia układu sieci dróg publicznych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w 2011
roku a zostało zakończone w 2014 roku. Natomiast w 2015 roku przeznaczono kwotę 3.690 zł na
realizację studium wykonalnosci. Wartość zadania wynosi 2.664.869 zł.
1.3.2.71 - Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych
i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT).
Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie zasobu lokali socjalnych. Realizacja zadania
planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 2.000.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.72 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego
Jankowskiego 6 i 8 (ZIT).
Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynków. Realizacja zadania
planowana jest na lata 2015 - 2016 na łączną kwotę 1.252.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.73 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ul. Jarosława
Dąbrowskiego 9 i 9A (ZIT)
Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania
planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 650.000 zł.
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Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.74 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy
ul. Jadwigi Markowej 20 (ZIT)
Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania
planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 450.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.75 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy
ul. Osiedlowej 1 (ZIT)
Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania
planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 300.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.76 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy
ul. Osiedlowej 17 (ZIT)
Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania
planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 250.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.77 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego
mieszkalnego przy ul. Ludomira Różyckiego 21 (ZIT)
Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania
planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 200.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.78 - Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i uciepłownienie budynków przy ul.
Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT)
Celem głównym przedsięwzięcia jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania
budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2019 na łączną kwotę 2.612.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.79 - Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i uciepłownienie budynku przy ul. Lecha
10 (ZIT)
Celem głównym przedsięwzięcia jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania
budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2016 na łączną kwotę 160.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.80 - Wykonanie dokumentacj, termomodernizacji i uciepłownienie budynku przy ul.
Ludomira Różyckiego 19 (ZIT)
Celem głównym przedsięwzięcia jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania
budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2019 na łączną kwotę 450.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.81 - Wykonanie dokumentacj, termomodernizacji i uciepłownienie budynku przy ul. Pawła
Kubiny 31 (ZIT)
Celem głównym przedsięwzięcia jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania
budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2019 na łączną kwotę 450.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3..2.82 - Wykonanie dokumentacji i uciepłownienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego
przy ulicy Wita Stwosza 3 (ZIT).
Celem głównym przedsięwzięcia jest likwidacja niskiej emisji. Realizacja zadania planowana jest na
lata 2015 - 2016 na łączną kwotę 300.000 zł.
Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytoroalnych (ZIT)
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
1.3.2.83 - Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej (kolektory) w
obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej (baseny przy ul. Pokoju 13,
Chryzantem 10 i Oświęcimskiej 90, hale sportowe przy ul. Hallera 16B, Bytomskiej 13 i
Kłodnickiej 95) (ZIT).
Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".
Całkowita wartość zadania wyniesie 3.500.000 zł, przy czym w roku 2015 prowadzone będą
czynności przygotowawcze, natomiast środki finansowe planowane są do wydatkowania w roku 2016.
Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania poprzez korzystanie z energii
słonecznej.
1.3.2.84 - Wykonanie kanału deszczowego ul. Kłodnickiej (projekt + wykonawstwo).
Celem realizacji Projektu jest likwidacja lokalnych podtopień pasa drogowego oraz w konsekwencji
poprawa parametrów technicznych drogi i poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
i pieszego.
Realizacja zadania planowana jest na lata 2012 – 2018. Całkowita wartość zadania wynosi
4.003.213 zł.
1.3.2.85 - Wyposażenie adaptowanych pomieszczeń w DPS "SENIOR".
Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2015 na kwotę 100.000 zł. Efektem jego realizacji jest
wyposażenie zwiększonej, w wyniku przebudowy i modernizacji części budynku 2B, o 30 miejsc dla
pensjonariuszy DPS "Senior".
1.3.2.86 - Zabezpieczenie ruch pieszego w ciagu ulicy Brańskiego (budowa chodnika
oświetlenia).
Celem zadania jest zabezpieczenie ruchu dla pieszych uzytkowników dróg publicznych.
Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 - 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 180.000 zł.
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