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Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 28 listopada do 8 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) wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,
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:

Koncepcja rewitalizacji Wielkiego Pieca wybrana
4 grudnia rozstrzygnięty został międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji
Wielkiego Pieca i zagospodarowania go na cele turystyczno-kulturalne. Decyzją Sądu
konkursowego pierwsze miejsce zdobyła praca

biura projektowego „eM4. Pracownia

Architektury. Brataniec” z Krakowa. Sąd oprócz oceny walorów czysto architektonicznych pod
uwagę brał również kwestie finansowe. Dzięki zastosowaniu w opracowaniu prostoty rozwiązań
sama realizacja przyszłej inwestycji, a później i przyszłe utrzymanie obiektu nie będą
generowały nadmiernych wydatków. Zgodnie z zapisami konkursu w przyszłym roku mają
rozpocząć

się

prace

związane

z

przygotowaniem

projektu

budowlanego.

Do

tego

przedsięwzięcia zaproszona zostanie zwycięska pracownia, która za wygranie konkursu
otrzymała także nagrodę w wysokości 80 tys. zł. Na opracowanie niezbędnej dokumentacji
w projekcie budżetu na 2020 r. zarezerwowany został 1 mln zł.

2)

Neurologia wznowiła działalność i nowa izba przyjęć
Od 1 grudnia wznowił działalność Oddział Neurologiczny wraz z Oddziałem Udarowym.
W nowym zespole znalazło się siedmiu specjalistów, którzy dotychczas pracowali na Oddziałach
Neurologii i Udarowym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym
w Dąbrowie Górniczej.

10 grudnia po remoncie do użytku oddana zostanie 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)

Przebudowa ul. Kossaka
Zakończyła się przebudowa gruntowej drogi ul. Kossaka. W ramach tego wartego blisko 1 mln zł
zadania przebudowany został ok. 160-metrowy odcinek drogi. Powstała nowa nawierzchnia
jezdni o szerokości 5 m wraz z obustronnym chodnikiem. Wybudowana została też kanalizacja
deszczowa i sanitarna, równocześnie zlikwidowany został istniejący wcześniej odcinek kanału
ogólnospławnego w tej ulicy. Zainstalowanych zostało także 6 nowych słupów z oświetleniem
LED.

4)

Singletrack gotowy do użytku
W Parku Strzelnica w Bielszowicach do użytku oddany został tor rowerowy typu singletrack.
Tworzą go trzy trasy zjazdowe o różnym stopniu trudności – łatwym, średnim i trudnym. Tory
mają różną nawierzchnię: naturalną (ziemną), bądź utwardzoną, kamienną i są wyposażone
w różnego rodzaje przeszkody. Obok tras rowerowych postawiono również obiekty małej
architektury: stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki oraz tablice instruktażowo-informacyjne
z mapą tras. Inwestycja zrealizowana został w ramach budżetu obywatelskiego i kosztowała
ponad 226 tys. zł.

5)

Oczyszczacze powietrza w rudzkich przedszkolach
Trzy rudzkie przedszkola: nr 4, 8 i 42 wyposażone zostały w oczyszczacze powietrza. Każda
z tych placówek otrzymała 5 takich urządzeń. Przekazał je Samorząd Województwa Śląskiego
w ramach kampanii edukacyjno–informacyjnej pod nazwą ,,MOGĘ! Zatrzymać SMOG –
Przedszkolaku

złap

oddech”,

współfinansowanej

przez

Wojewódzki

Fundusz

Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

6)

Zarząd i Zgromadzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
6 grudnia Ruda Śląska była gospodarzem posiedzenia Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnego
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Głównym tematem rozmów były kwestie dotyczące
skutków ostatnich zmian w prawie dla samorządowych budżetów. Uchwalone zostało
stanowisko

Związku,

zawierające

konkretne

postulaty

do

władz

centralnych:

zrekompensowanie ubytków we wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym,
zwiększenie wydatków z budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia oraz pełne
finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
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3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

29 listopada

•

Spotkanie robocze ws. publicznego transportu zbiorowego w GZM,

•

Wręczenie nagród Prezydenta Miasta dla trenerów i zawodników
za wybitne osiągnięcia w 2019 roku.

30 listopada

•

Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ryszarda Dworoka w hali MOSiR
w Nowym Bytomiu,

1 grudnia

•

Akademia z okazji 100-lecia działalności KS Slavia Ruda Śląska,

•

Akademia Barbórkowa Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach,

•

Biesiada Górnicza ZG Kadra,

•

Msza św. w intencji górników w kościele pw. św. Marii Magdaleny
w Bielszowicach z udziałem abp Wiktora Skworca,

3 grudnia

•

Spotkanie robocze w GZM ws. działań wspierających walkę z niską
emisją,

4 grudnia

•

Akademia Barbórkowa KWK „Ruda” w Domu Kultury w Bielszowicach,

•

Uroczystości barbórkowe w poszczególnych ruchach KWK „Ruda”,

•

Rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji
rewitalizacji Wielkiego Pieca na Stacji Biblioteka w Chebziu,

6 grudnia

•

Posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w Domu Kultury w Bielszowicach,

7 grudnia

•

Bieg Mikołajów na pl. Jana Pawła II,

•

Koncert „Serce pełne dobra” w Domu Kultury w Bielszowicach
organizowany przez Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce
Jezusa.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic
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