Pkt 3 Informacja nt. aktualnych prac Sejmu RP oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.
W związku z nieobecnością Posłów RP, jak i Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego punkt nie był
realizowany.

Pkt 4 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 31.08.2017 r. do 20.09.2017 r.

Pani Grażyna Janduła – Jonda Sekretarz Miasta odczytała sprawozdanie z działalności Prezydenta
Miasta za okres międzysesyjny.

„Szanowni Radni, Szanowni Państwo
Tradycyjnie otrzymaliście Państwo wydrukowane sprawozdanie z pracy prezydenta miasta w okresie
międzysesyjnym. Teraz w imieniu pani prezydent przedstawię informacje o najważniejszych
sprawach i decyzjach, które miały miejsce od sesji, która obyła się 31 sierpnia br.
Rozpocznę od spraw o zasięgu regionalnym. We wtorek 12 września po dwutygodniowej przerwie
wznowione zostały obrady zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podczas obrad
prezydenci, burmistrzowie i wójtowie wybrali władze związku metropolitalnego. Przewodniczącym
Zgromadzenia został prezydent Katowic Marcin Krupa, natomiast Przewodniczącym Zarządu, czyli
de facto szefem metropolii, został dotychczasowy wicemarszałek województwa Kazimierz Karolczak.
W czasie posiedzenia wybrany został także pozostały skład 5-osobowego zarządu metropolii.
Kazimierz Karolczak tuż po wyborze zapowiedział współpracę z prezydentami ze wszystkich miast i
gmin metropolii, co jako władze Rudy Śląskiej odczytujemy pozytywnie. Natomiast jako pierwsze
zadanie nowy Przewodniczący Zarządu wskazał prace nad wspólnym biletem na całą komunikację
publiczną w metropolii.
Na początku września wiceprezydent Krzysztof Mejer spotkał się z władzami spółki Tauron
Dystrybucja. To spotkanie stawia pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania przez miasto
wszystkich środków unijnych jakie mamy zarezerwowane w ramach Zintegrowanych Inwestycjach
Terytorialnych tzw. ZIT-ów na modernizację oświetlenia ulicznego. Tylko na przyszły rok
w budżecie mamy zarezerwowane na ten cel blisko 2 mln złotych, w następnym roku kolejnych 3,2
mln zł, natomiast na 2020 r. zaplanowano aż 11 mln zł.
Problem w tym, że te pieniądze możemy wydać tylko i wyłącznie na słupy oświetleniowe, które są
naszą własnością – a jest to jedynie połowa wszystkich słupów w mieście.

W związku z tym

wystąpiliśmy do spółki Tauron Dystrybucja z ofertą wykupienia ich słupów oświetleniowych
znajdujących się w naszym mieście. Niestety na nasze pismo wysłane w maju do dziś nie otrzymaliśmy
żadnej odpowiedzi. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że Tauron Dystrybucja nie zamierza
sprzedawać żadnych elementów infrastruktury oświetleniowej ze względu na zamiar przekazania jej
do oddzielnej spółki.
Warto podkreślić, że co miesiąc ponosimy koszty związane z amortyzacją tej infrastruktury oraz
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dodatkowo płacimy za jej najem. Rocznie jest to kwota ponad 600 tys. zł.
Teraz nieco lepsza informacja. W ubiegłym tygodniu oficjalnie otwarliśmy nowy stadion
lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej. Nieprzypadkowo pierwszą imprezą sportową rozegraną na tym
obiekcie były Lekkoatletyczne Igrzyska Sportowe, w których udział wzięło ponad 1200 uczniów
rudzkich szkół. To głównie z myślą o dzieciach i młodzieży powstał ten obiekt. Dwa dni po otwarciu
stadionu gościł on uczestników mitingu z okazji 55-lecia TL Pogoń Ruda Śląska. Wśród startujących
zawodników znalazła się m.in. Justyna Święty, brązowa medalistka tegorocznych Mistrzostw Świata
z Londynu.
Budowa stadionu kosztowała ponad 9 mln zł. Kolejne 800 tys. zł wart jest niezbędny, certyfikowany
sprzęt sportowy. Co ważne, pozyskaliśmy także 1,5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Obiekt otrzymał już certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionu kategorii
IV A. Oznacza to, że mogą tu zastać rozegrane m.in. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, czy Mistrzostwa
Polski seniorów w biegu na 10 000 m.
15 września zakończyło się głosowanie nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2018 r. W ciągu
dwóch tygodni z możliwości oddania głosu skorzystało wiele osób. Obecnie trwa liczenie głosów
wyniki ogłoszone zostaną do 29 września.
Prawie 15 tysięcy uczniów 4 września rozpoczęło naukę w rudzkich szkołach, z czego blisko 1300 w
pierwszych klasach szkół podstawowych. Z wychowania przedszkolnego w tym roku szkolnym
korzystać będzie około 4,5 tys. dzieci. Przypomnę, że po reformie oświaty mamy nowy plan sieci
szkół. Od 1 września w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 29 ośmioletnich szkół podstawowych /w tym 3
specjalne/, 4 licea ogólnokształcące, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia. Najmłodsi
uczęszczają do 29 przedszkoli oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych.
Tradycyjnie przedstawię krótki raport na temat najważniejszych rozstrzygniętych i ogłoszonych
przetargów.
Rozstrzygnięty został przetarg na montaż na dwóch budynkach Urzędu Miasta oraz budynku Straży
Miejskiej instalacji fotowoltaicznych. Ogółem do końca tego roku na tych trzech obiektach
zainstalowanych zostanie 137 modułów fotowoltaicznych. Szacuje się, że dzięki tej inwestycji Urząd
Miasta rocznie zaoszczędzi ok. 14 tys. zł.
Wyłoniony został także wykonawca, który zainstaluje 8 nowoczesnych wiat na głównych przystankach
w mieście.
Natomiast wśród ogłoszonych nowych przetargów na uwagę zasługuje ten dotyczący budowy trzech
parkingów na osiedlu Gierałtowskiego w dzielnicy Ruda.
Pozostając w temacie inwestycji dodam jeszcze tylko, że w ubiegłym tygodniu przekazaliśmy teren
budowy pod przebudowę zabytkowego budynku dworca w Chebziu.
Kolejny temat, który poruszę, związany jest z naszymi planami na przyszłość. Rozważamy
utworzenie w naszym mieście klastra energii. Powstanie takiego klastra umożliwia ustawa o
odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z zapisami ustawy klaster energii to cywilnoprawne
porozumienie, które może obejmować osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty
badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem takiego porozumienia jest
wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł
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