PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
KR.0057.1.20

Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 19 grudnia 2019 do 15 stycznia 2020 r.
1.

W okresie sprawozdawczym zostały podjęte zarządzenia, między innymi w sprawie:

1) zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020,
2) ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz określenia
wzoru formularza zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska,
3) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez
węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja
w Rudzie Śląskiej - podział dokumentacji projektowej na etap I i etap II oraz prowadzenie
nadzoru autorskiego przy realizacji zadania".
2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Unijne dofinansowanie na termomodernizację i szkolnictwo zawodowe
Pod

koniec

2019

r.

rozstrzygnięte

zostały

konkursy

na

dofinansowanie

unijne

na

termomodernizację oraz szkolnictwo zawodowe. W efekcie miasto pozyskało 7,5 mln zł.
Z pozyskanej kwoty 6 mln zł przeznaczonych zostanie na dofinansowanie realizacji 12
inwestycji z zakresu termomodernizacji. 11 z nich dotyczyć będzie termomodernizacji
budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie. Część z nich podłączona
zostanie także do nowego źródła ciepła. Kolejne 1,5 mln zł przeznaczonych zostanie na
modernizację oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie 8 pracowni do nauki
zawodu w Zespołach Szkół nr 1, 2, 5 i 7.

2)

Odbiór ul. Piastowskiej
W ostatnich dniach grudnia 2019 r. miał miejsce odbiór końcowy przebudowy ul. Piastowskiej.
W ramach tej inwestycji na odcinku prawie 2 kilometrów wymieniona została nawierzchnia,
powstał nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe
i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne. Poza tym wykonana została kanalizacja
deszczowa i sanitarna, a także przebudowano sieć wodociągową, gazową i teletechniczną oraz
linię energetyczną. Zakres prac objął także likwidację torowiska po dawnej linii tramwajowej
nr 18. Realizacja tego zadania kosztowała 29 mln zł.

3)

Tańszy gaz
Pod koniec ubiegłego roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozstrzygnęła przetarg na
wspólny zakup gazu. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 25 gmin, w tym również i Ruda

Śląska. Uczestnicy grupy zakupowej w ciągu dwóch lat zaoszczędzą ogółem ok. 3 mln zł.
W przypadku Rudy Śląskiej oszczędności wyniosą ok. 100 tys. zł.
Tańszy gaz w mieście dostarczony zostanie do 29 obiektów. Chodzi o budynki Urzędu Miasta,
MOPS, MOSiR, PUP, a także 6 miejskich przedszkoli oraz 8 szkół. Wszystkie te placówki do
ogrzewania wykorzystują paliwo gazowe.

4)

Rejestracja pojazdu przez internet
Od nowego roku wprowadzone zostało udogodnienie dla klientów Wydziału Komunikacji. Chodzi
o rezerwację terminu rejestracji pojazdu przez internet. Uruchomiony system pozwala umówić
wizytę w Wydziale Komunikacji na konkretny dzień i godzinę. Do obsługi internetowych
rezerwacji utworzone zostało oddzielne stanowisko, dzięki czemu osoby korzystające z tego
udogodnienia nie muszą stać w kolejce.

Wprowadzone rozwiązanie już teraz jest bardzo

chętnie wykorzystywane przez mieszkańców, gdyż praktycznie na dwa tygodnie do przodu
wszystkie możliwe terminy są zarezerwowane.

5)

Przetargi
Unieważniony został przetarg dotyczący podziału na etapy dokumentacji budowy trasy N-S na
odcinku od ul. Kokota do autostrady. W ogłoszonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta
i była znacząco wyższa od kwoty, która może zostać przeznaczona na sfinansowanie tego
zadania.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ogłosiło przetarg na budowę kolejnego odcinka Traktu Rudzkiego od ul. Nowary do ul. Tuwima.
Wyłoniony został także wykonawca

rewitalizacji trzech kolejnych podwórek. Chodzi

o przestrzenie w rejonie ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a, 13b, Matejki 2-12 oraz przy ul. Matejki
7, 9/Górniczej/Wesołej. Renowacja tych trzech podwórek będzie kosztowała ponad 2,2 mln zł.

6)

Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
15 stycznia rozpoczął się nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska kadencji 2020
– 2025. Potrwa on do 28 stycznia. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, jak
również osoby niezrzeszone. Szczegółowe informacje na temat naboru zamieszczone są
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska”.
3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

19 grudnia

•

Zgromadzenie KZK GOP,

•

Sesja Zgromadzenia GZM,
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20 grudnia

•

Spotkanie opłatkowe w Ośrodku Najświętsze Serce Jezusa Caritas
w Halembie dla kombatantów, stowarzyszeń związanych z rodzinami
katyńskimi, rodzinami policyjnymi 1939 oraz dla grupy osób związanych
ze stowarzyszeniem osób represjonowanych w stanie wojennym,

•

Posiedzenie Zarządu Związku Subregionu Centralnego,

•

Jarmark Bożonarodzeniowy na placu Jana Pawła II,

•

Koncert Poetycki Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza,

22 grudnia

•

Rudzki Wigilijny Stół,

4 stycznia

•

Koncert Noworoczny w Miejskim Centrum Kultury,

5 stycznia

•

XXV Rudzkie Spotkanie Kolędowe w parafii pw. Ducha Świętego

21 grudnia

w Czarnym Lesie,
6 stycznia

•

Msza św. oraz uroczysty Orszak Trzech Króli w parafii św. Piusa X
w Rudzie,

10 stycznia

•

Spotkanie Noworoczne organizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolię w Katowicach,

•

Koncert Noworoczny w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

3

