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Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 29 października do 6 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 Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dofinansowanie do budowy instalacji OZE
w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - etap II” - projektuj
i buduj.

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Przebudowa ul. Piastowskiej
Trwają ostatnie prace wykończeniowe związane z przebudową ul. Piastowskiej. Rozpoczęły się
też procedury odbiorowe dla tego zadania. Natomiast jeszcze w tym tygodniu kierowcy będą
mogli korzystać z docelowej organizacji ruchu na tej ulicy.

2)

Strefy aktywności gotowe
Do użytku oddano dwie inwestycje z budżetu obywatelskiego. Chodzi o strefę aktywności
fizycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Bytomiu oraz podobną strefę aktywności przy Szkole
Podstawowej nr 24 w Halembie.

3)

Spotkania z organizacjami pozarządowymi
4 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie zespołu doradczo–inicjatywnego
ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. Najważniejszym
wynikiem tych rozmów jest ustalenie zadań priorytetowych do realizacji przez organizacje
w 2020 r.

4)

Spotkanie w sprawie Parku Kulturowego
6 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie odbyło się spotkanie informacyjne
w sprawie Parku Kulturowego w dzielnicy Ruda. Podczas spotkania przedstawiono szczegóły
funkcjonowania parku oraz zapoznano mieszkańców z formami ochrony zachowanego
dziedzictwa.

5)

Uwagi do raportu
Od poniedziałku, 4 listopada w Urzędzie Miasta Ruda Śląska został wyłożony raport
oddziaływania

na

środowisko

dla

inwestycji

Ekologiczne

Centrum

Odzysku

Energii.

Wnioskodawcą jest spółka Drogopol Ekopark Sp. z o. o. Uwagi dotyczące raportu można składać
do 3 grudnia br. Wcześniej, bo 14 listopada o godz. 17:00, w sali sesyjnej Urzędu Miasta
odbędzie się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna dotycząca tego dokumentu.
Podczas rozprawy będzie można zadawać pytania przedstawicielom inwestora. Ekologiczne
Centrum Odzysku Energii ma być realizowane na obszarze położonym w północno-środkowej
części miasta w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej. Wydajność instalacji została określona na
poziomie 120 tys. ton rocznie.
3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

29 października

•

Podpisanie porozumienia w sprawie organizacji Festiwalu Polska Éire
w siedzibie Stacji Biblioteka,

30 października

•

Otwarcie strefy crossfit przy Zespole Szkół nr 1,

•

Konferencja „Miasto 2019 – Zarządzanie Miastem” w Katowicach,

•

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta IX kadencji w sali sesyjnej
Urzędu Miasta,

6 listopada

•

Spotkanie informacyjne w sprawie utworzenia Parku Kulturowego
w dzielnicy Ruda.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Krzysztof Mejer
Zastępca Prezydenta Miasta
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