PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
KR.0057.15.19

Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 14 do 21 listopada 2019 r.
1.

W okresie sprawozdawczym zostały podjęte zarządzenia dotyczące realizacji budżetu,

uchwał Rady Miasta, zadań ustawowych i spraw organizacyjnych, między innymi w sprawie:
1) zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019,
2) powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie
zimowym,
3) przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda
Śląska na lata 2020 - 2041 oraz projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu
na rok 2020 wraz z uzasadnieniem i materiałem informacyjnym.

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Projekt budżetu miasta
15 listopada w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach złożony został projekt budżetu
miasta na 2020 rok. Izba od tego momentu ma 30 dni na jego zaopiniowanie. Jednocześnie
projekt budżetu przekazany został także do Kancelarii Rady Miasta. Przyszłoroczne dochody
w projekcie budżetu miasta zaplanowane zostały w kwocie 895,7 mln zł, natomiast wydatki na
poziomie 871,5 mln zł. Wydatki na inwestycje zgodnie z zapisami w dokumencie mają wynieść
67 mln zł. Nadwyżka w kwocie 24,2 mln zł ma być przeznaczona na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.

2)

Rozprawa administracyjna
14 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się rozprawa administracyjna z udziałem
mieszkańców, poświęcona budowie Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej.
Na pytania odpowiadali przedstawiciele inwestora oraz autorzy raportu o oddziaływaniu
inwestycji na środowisko. Rozprawa administracyjna jest częścią postępowania prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Wniosek inwestora zakłada budowę w rejonie Drogowej
Trasy Średnicowej i ul. Zabrzańskiej zakładu składającego się z instalacji termicznego
przekształcania odpadów (ITPO), wyposażonej w jedną linię spalania zasilaną paliwem
z odpadów i wysuszonymi osadami ściekowymi o nominalnej wydajności 120 tys. ton na rok
oraz instalacji suszenia komunalnych osadów ściekowych o takiej samej wydajności.

3)

Dzień wcześniaka
17 listopada w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej obchodzony był Światowy Dzień Wcześniaka.
Podczas obchodów w powietrze wypuszczonych zostało 200 fioletowych balonów. Tego dnia nie
zabrakło także wspólnych rozmów i zabaw rodziców oraz dzieci, które przyszły na świat jako
wcześniaki. W święcie uczestniczył także personel szpitala, w tym rudzcy neonatolodzy.
Rocznie w rudzkim Szpitalu Miejskim przychodzi na świat ok. 70 wcześniaków o wadze poniżej
1000 g i około 100 poniżej 1500 g. Dla dzieci tak wcześnie urodzonych kluczowe są nie tylko
pierwsze godziny oraz dni, lecz kolejne miesiące i lata. Stąd też tak ważny jest kontakt rodzin,
w których urodziły się wcześniaki i wzajemna wymiana doświadczeń.

4)

Rozstrzygnięty przetarg na wspólny zakup gazu w Metropolii
Górnośląsko–Zagłębiowska Metropolia rozstrzygnęła przetarg na wspólny zakup gazu. W grupie
tej znalazła się również i Ruda Śląska. W latach 2020-2021, bo na taki okres będzie
obowiązywać umowa z PGNIG, miasto zakupi ok. 3400 MWh paliwa gazowego rocznie. Miałoby
być ono dostarczane do 29 punktów.

5)

Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
19 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Konwentu Prezydentów Miast na Prawach
Powiatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jednym z głównych tematów rozmów w Rudzie
Śląskiej była sytuacja finansowa i kadrowa szpitali powiatowych w naszym województwie.

6)

Święto pracowników socjalnych
20 listopada w Miejskim Centrum Kultury miały miejsce obchody święta pracowników
socjalnych. Podczas wydarzenia wręczone zostały „Serca wdzięczności”, czyli wyróżnienia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób i instytucji wspierających działania tej
instytucji.

7)

Pracownicy MOPS wyróżnieni
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało trzem pracownikom Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej wyróżnienia za wybitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy
społecznej. Otrzymali je Krystian Morys - dyrektor placówki, Fabian Szajor – konsultant
oraz Urszula Cłapka - aspirant pracy socjalnej. Nagrody przyznane zostały za realizację zadania
jakim jest prowadzenie łaźni i punktu pralniczego z suszarnią w świetlicy w ramach projektu
„Ruda Śląska dla społeczności lokalnych”. Wręczenie wyróżnień miało miejsce 21 listopada
w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

8)

Rocznica tragedii w kopalni Halemba
21 listopada miała miejsce 13. rocznica tragedii w kopalni Halemba. 21 listopada 2006 r.
w kopalni doszło do wybuchu metanu. Zginęło wtedy 23 górników. Uroczystości upamiętniające
te tragiczne wydarzenia odbyły się na cmentarzu komunalnym w Halembie, wcześniej
w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej odbyła się msza św. w intencji poległych górników.
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3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

14 listopada

•

Rozprawa administracyjna ws. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

dla

przedsięwzięcia

„Budowa

i

eksploatacja

Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w Rudzie Śląskiej” w sali
sesyjnej Urzędu Miasta,
15 listopada

•

Dzień Podchorążego w IV Liceum Ogólnokształcącym,

17 listopada

•

Dzień Wcześniaka zorganizowany przez Szpital Miejski,

19 listopada

•

Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w Rudzie Śląskiej,

•

Pokazy filmowe w kinie „Patria” w ramach wydarzenia „Podróż w czasie:
na Śląsku przed stu laty”,

20 listopada

•

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Miejskim Centrum Kultury,

•

Rozprawa administracyjna ws. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

dla

przedsięwzięcia

„Rozbiórka

istniejącego

oraz budowa w jego miejsce nowego wiaduktu w ciągu ul. Orzeszkowej
w Rudzie Śląskiej”,
21 listopada

•

Uroczystości ku czci pamięci ofiar katastrofy w kopalni „Halemba”
w 13. rocznicę tragedii.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic
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