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Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 9 do 18 grudnia 2019 r.
1.

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

1) zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019,
2) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.:

„Wykonanie

dokumentacji

projektowo-

kosztorysowej stanowiącej szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla zadania
polegającego na rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej
na cele turystyczno-kulturalne”.

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Projekt budżetu na 2020 rok z pozytywną opinia RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą z 13 grudnia pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu miasta na 2020 r. Zgodnie z przygotowanym projektem przyszłoroczne wydatki
budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 871,5 mln zł, natomiast dochody na poziomie
895,7 mln zł. Uzyskana w ten sposób nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę
wcześniejszych kredytów i pożyczek. Nie będą też zaciągane nowe zobowiązania, przez co
zmniejszy się ogólne zadłużenie miasta. W projekcie budżetu na realizację inwestycji zapisana
została kwota ponad 67 mln zł, z czego blisko 30 mln zł pochodzić ma ze środków unijnych.

2)

Nowa izba przyjęć w Szpitalu Miejskim
10 grudnia w Szpitalu Miejskim po remoncie do użytku oddana została Izba Przyjęć. W ramach
jej przebudowy powstały cztery pokoje zabiegowe, trzy gabinety lekarskie, pokój badań USG
i dwie sale obserwacyjne pacjentów (w tym jedna dla pacjentów w najcięższym stanie).
W Izbie Przyjęć znalazły się również sale: położnicza, ginekologiczna oraz neonatologiczna.
Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane. Ponadto Izba Przyjęć stała się bardziej dostępna,
ponieważ jej rejestracja została przeniesiona bliżej głównego wejścia do szpitala. Ułatwieniem
zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego jest także wprowadzony system kolejkowy
wraz z wyświetlaczami w poczekalni oraz przy gabinetach. Ponadto zainstalowany został
monitoring. Przebudowa Izby Przyjęć kosztowała ponad 2,3 mln zł, z czego 1,8 mln zł to środki
z budżetu miasta.

3)

Dworzec w Chebziu „Dworcem Roku”
Kolejna prestiżowa nagroda został przyznana zrewitalizowanemu dworcowi w Chebziu.
Po wyróżnieniu w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany i nagrodzie dla Najlepszej
Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego obiekt otrzymał tytuł Dworca Roku 2019.
Organizatorem konkursu była Fundacja ProKolej we współpracy z Fundacją Grupy PKP. Jury
spośród 10 kandydatur wybrało jeden zwycięski obiekt. Wśród nich były takie dworce jak:
Warszawa Centralna, Wrocław Główny, Kraków Główny, czy dworzec w Katowicach.

4)

Przetarg na letnie i zimowe utrzymanie dróg
Otwarte zostały oferty w przetargu na letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie Rudy Śląskiej
na okres trzech lat. Wpłynęła jedna oferta, złożona przez konsorcjum dwóch firm. Jest ona
wyższa o ponad 3 mln zł od kwoty jaką miasto może przeznaczyć na realizację tego zadania.
Komisja przetargowa zajmie się teraz szczegółową analizą złożonej oferty.

5)

Bieg dziewięciu górników
16 grudnia kolejny już raz rudzkie szkoły włączyły się w „Bieg Dziewięciu Górników”. Bieg
upamiętnia wydarzenia, jakie miały miejsce w 1981 r. w kopalni „Wujek” w Katowicach. Jego
organizatorem jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. W tym roku w biegu
wzięły udział 63 szkoły z całego województwa. Z Rudy Śląskiej wystartowali uczniowie i ich
nauczyciele, którzy reprezentowali aż 6 szkół. Były to: Szkoły Podstawowe nr 14 i 27, Sportowa
Szkoła Podstawowa nr 15 , Zespoły Szkół nr 2 i 3 oraz Liceum Ogólnokształcące nr 3.

6)

Rudzki jarmark bożonarodzeniowy
14 grudnia na rynku w Nowym Bytomiu rozpoczął się Rudzki Jarmark Bożonarodzeniowy, który
potrwa do niedzieli 22 grudnia. Kulminacja tego wydarzenia będzie miała miejsce w najbliższą
sobotę i niedzielę, kiedy to na scenie odbędą się występy artystyczne. Punktem głównym
jarmarku będzie Rudzki Wigilijny Stół, czyli tradycyjny posiłek świąteczny dla mieszkańców.

7)

Spotkanie z Otylią Jędrzejczak
14 grudnia na Stacji Biblioteka miało miejsce spotkanie autorskie Otylii Jędrzejczak.
Wywodząca się z Rudy Śląskiej mistrzyni olimpijska, a także mistrzyni i rekordzistka świata
prezentowała swoją najnowszą książkę pt. „Moja historia”. Podczas spotkania Otylia
Jędrzejczak opowiadała o swojej bogatej karierze. Nie brakowało też wielu wątków związanych
z Rudą Śląską.
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3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

•

Otwarcie Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim,

•

Spotkanie emerytów i rencistów PWiK,

•

Święto patrona Szkoły Podstawowej nr 22 – Jana Stefana Dworaka,

11 grudnia

•

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia,

12 grudnia

•

Spotkanie opłatkowe Szpitala Miejskiego,

13 grudnia

•

Uroczystość Złotych Godów,

14 grudnia

•

Spotkanie autorskie z Otylią Jędrzejczak na stacji Biblioteka w Chebziu,

•

Spotkanie barbórkowo-świąteczne Fundacji Rodzin Górniczych,

•

Bieg Dziewięciu Górników.

10 grudnia

16 grudnia

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Krzysztof Mejer
Zastępca Prezydenta Miasta
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