PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
KR.0057.12.19

Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 19 września do 28 października 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 Szkolnych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników
wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska IX Kadencji odejmującej lata
2019 - 2021, zarządzonych na dzień 26 września 2019 roku,
3) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby
Urzędu Miasta Ruda Śląska”,
4) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta
Ruda Śląska”.
2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Najlepsze przestrzenie w Rudzie Śląskiej
Stacja Biblioteka na dworcu w Chebziu oraz zrewitalizowany rynek w Orzegowie zostały
najlepszymi przestrzeniami publicznymi w województwie śląskim! W ubiegłym tygodniu
ogłoszono wyniki tego prestiżowego konkursu i nagrodzono laureatów. Konkurs już od 20
lat organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego. Wcześniej tylko raz w historii
zdarzyło się, że jedno miasto zdobyło nagrody w dwóch głównych kategoriach.
We wcześniejszych edycjach konkursu Ruda Śląska do tej pory otrzymała jedynie dwa
wyróżnienia: w 2013 r. za pływacki kompleks sportowo–rekreacyjny Aquadrom oraz
w 2014 r. za przebudowę budynków przy ul. Hlonda na potrzeby CIS w Orzegowie. Co
istotne

obie

nagrodzone

w

tym

roku

inwestycje

zostały

zrealizowane

dzięki

dofinansowaniu zewnętrznemu na poziomie 95%.

2)

5,1 mln zł na OZE
Miasto pozyskało 5,1 mln zł ze środków unijnych na inwestycje z zakresu odnawialnych
źródeł energii. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na wykonanie 170 eko-instalacji
w budownictwie jednorodzinnym. Poza tym z tych środków zrealizowane zostaną
inwestycje w komunalnym budownictwie wielorodzinnym w dzielnicy Ruda. Chodzi
tu o budynek przy ul. Raciborskiej 10 oraz cztery budynki przy ul. Szczęść Boże 62.

Ekologiczna instalacja powstanie także w budynku biblioteki przy ul. Kaczmarka 38
w Halembie, na budynku głównym PWiK, a także oczyszczalni ścieków Halemba – Centrum.

3)

Budżet Obywatelski na 2020 r. – wyniki głosowania
Mieszkańcy podczas wrześniowego głosowania, spośród zadań dużych do realizacji wybrali
dwa. Pierwsze z nich dotyczy zagospodarowania skweru przy ul. Solidarności w Halembie,
który stanie się miejscem spotkań i rekreacji. Drugie zadanie dotyczy utworzenia
w Bielszowicach ścieżki aktywizacyjnej. Oprócz dwóch zadań dużych, wybrano również
11 mniejszych projektów, które w głównej mierze mają charakter sportowo – rekreacyjny.
Na realizację wszystkich zadań w przyszłorocznym budżecie obywatelskim przeznaczona
zostanie kwota prawie 4 mln zł.

4)

Spotkania z mieszkańcami zakończone
Dobiegła końca jesienna seria spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy
Śląskiej. Ostatnie ze spotkań odbyło się 28 października w Bielszowicach. Ogółem podczas
8 spotkań wzięło w nich udział ok. 350 mieszkańców, którzy zgłosili ponad 200 pytań oraz
różnego rodzaju spraw.

5)

OSP zachowa swoją siedzibę
Podczas specjalnej konferencji prasowej doradca premiera Paweł Jabłoński poinformował,
że rząd przekaże miastu środki, dzięki którym będzie można wygospodarować
z miejskiego budżetu pieniądze na skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości, gdzie
znajduje się baza jednostki. Dotychczasowe lokum strażaków-ochotników zostało
wystawione na sprzedaż przez właściciela obiektu. Spółka ta rozstrzygnęła już przetarg
w tej sprawie. W zaistniałej sytuacji jedyną możliwością przejęcia obiektów jest
skorzystanie

z

prawa

pierwokupu,

które

przysługuje

Prezydentowi

Miasta

jako

przedstawicielowi Skarbu Państwa.

6)

Unieważnienie przetargu na budowę kolejnego odcinka trasy N-S
Przetarg został unieważniony ponieważ najtańsza oferta, która została złożona, aż o ponad
106

mln

zł

przekroczyła

koszt

inwestycji

wynikający

z

projektu

i

kosztorysu

inwestorskiego. W tej sytuacji ostatni etap N-S-ki do autostrady zostanie podzielony na
dwa odcinki. To wszystko wymaga jednak zmian w samym projekcie, jak i uruchomienia
dodatkowych procedur formalno-prawnych. Najbliższe miesiące wykorzystane zostaną
właśnie na te prace.

7)

Unieważnienie przetargu na zimowe utrzymanie dróg
Unieważniony został przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta. Stało się tak,
ponieważ zaproponowane w przetargu kwoty w sposób znaczący przekraczały środki, jakie
miasto mogło przeznaczyć na realizację poszczególnych części tego zamówienia.
Jednocześnie, aby zapewnić przejezdność dróg podczas zimy zawarto z dotychczasowym
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wykonawcą umowę uzupełniającą na utrzymanie dróg I i II kategorii w terminie do końca
lutego. Natomiast w przypadku zimowego utrzymania dróg III i IV kategorii będą
prowadzone negocjacje z zaproszonymi do nich firmami. Równocześnie przygotowywany
jest nowy przetarg.

8)

Przydział nowych mieszkań
Trwają

prace

nad

przydziałem

mieszkań

w

nowym

budynku

komunalnym

przy

ul. Bytomskiej 22 w Orzegowie. Inwestycja jest już całkowicie gotowa. W październiku
miały miejsce oględziny mieszkań, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Teraz trwa weryfikacja zgłoszeń osób chcących zamieszkać w nowym budynku.

9)

Uruchomienie biblioteki na dworcu w Chebziu
Od końca września już w pełnym zakresie na dworcu w Chebziu funkcjonuje Stacja
Biblioteka. Czytelnicy mogą korzystać na miejscu z księgozbioru, który w głównej mierze
pochodzi z zamkniętej Filii nr 17 w Wirku oraz z Mediateki i Czytelni Biblioteki Centralnej.
Co istotne, w dotychczasowej siedzibie w Wirku przy ul. Dąbrowskiego nadal będzie
funkcjonować wypożyczalnia dla dorosłych oraz dla dzieci. Ten księgozbiór będzie
dostępny aż do momentu otwarcia budynku na zabytkowym osiedlu Ficinus, gdzie
docelowo przeniesione zostaną te dwie wypożyczalnie.

10) Kolejne podwórka zrewitalizowane
Zakończyła się rewitalizacja podwórka przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu oraz
przestrzeni pomiędzy ul. Strażacką i Kałusa w Wirku. Powstały tam drogi dojazdowe,
parkingi, miniplace zabaw, miejsca spotkań mieszkańców oraz zostało zamontowane
oświetlenie. Te dwie inwestycje kosztowały ponad 1,2 mln zł. To siódme i ósme podwórko,
które zrewitalizowane zostało przy udziale środków unijnych. Odnowę kolejnych trzech
zaplanowano na przyszły rok.

11) Ranking „Rzeczpospolitej”
„Rzeczpospolita” opublikowała ranking samorządów. To najbardziej prestiżowy przegląd,
w którym oceniane są polskie gminy. Okazuje się, że wśród 65 miast na prawach powiatu
Ruda Śląska zajęła wysokie 26. miejsce, wyprzedzając m.in. takie miasta jak: Opole,
Kielce, Zabrze, Sosnowiec, Tychy, czy Chorzów. Eksperci tworząc ranking brali pod uwagę
sytuację finansową gmin, analizowali działania mające wpływ na jakość życia w mieście,
a także kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniem do zmian klimatycznych.
Ponadto oceniana była umiejętność zarządzania miastem. Tegoroczne osiągnięcie Rudy
Śląskiej jest najlepszym wynikiem w ostatnich latach.

12) Nowe taryfy za wodę i ścieki
Od 5 października obowiązują nowe taryfy PWiK za dostarczaną wodę i odprowadzane
ścieki. Teraz za 1 m³ dostarczanej wody trzeba płacić 5,53 zł, a za 1 m³ odprowadzanych
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ścieków 9,27 zł. W sumie jest to podwyżka o 1 zł. Powodem tej pierwszej od trzech lat
podwyżki są rosnące koszty. Rudzkie PWiK musi płacić o 70 proc. więcej za gaz
wykorzystywany w oczyszczalniach. Z kolei o ponad 40 proc. wzrósł w ostatnim czasie
koszt usług związanych z zagospodarowaniem odpadów i osadów ściekowych. Dodatkowo
o 9 groszy wzrosła cena zakupu 1 m³ wody od GPW.

13) Drożej za prąd
Metropolia rozstrzygnęła przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej na lata 20202021. Uzyskana w przetargu stawka jest korzystniejsza od dotychczasowej, jednak dla
Rudy

Śląskiej

oznacza

to

rekordową

podwyżkę

za

prąd.

Wszystko

za

sprawą

obowiązującego w tym roku ustawowego „zamrożenia” aktualnych cen do poziomu
z 2018 r., które były o ok. 60 % niższe. W ten sposób w przyszłym roku miasto będzie płacić
ponad 2,2 mln zł więcej niż za taki sam wolumen energii elektrycznej wg stawek z 2018 r.
Więcej za energię elektryczną zapłacą także: szpital miejski, wodociągi, Aquadrom,
a także pozostałe spółki miejskie. Sumując daje to kwotę blisko 5 mln zł więcej
niż w 2018 r.

14) Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
27 września w Sosnowcu miał miejsce Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Głównym tematem rozmów był nowy okres
programowania unijnego oraz pogarszająca się sytuacja finansów samorządowych.
W dyskusji o problemach, z którymi aktualnie mierzą się samorządowcy, nie zabrakło także
wątków związanych z trudną kondycją szpitali powiatowych.

15) Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
4 października 2019 r. w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omawiano poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy – prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisku.

16) Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
8 października w Gliwicach miało miejsce zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Podczas obrad m.in. zatwierdzono listę
ocenionych projektów w kilku naborach.

17) Nowy prezes MPGM
Od 1 października decyzją Rady Nadzorczej MPGM TBS Sp. z o.o. nowym prezesem tej
spółki został Jerzy Krótki. Dotychczasowy prezes Bogusław Waćko objął natomiast funkcję
wiceprezesa.
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3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

21 września

•

V Bieg dla Zdrowia Psychicznego na Burloch Arenie,

•

Piknik rodzinny przy piekaroku w Rudzie,

•

Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim na placu Jana Pawła II,

•

II Charytatywna Wielka Gala Sportów Siłowych i Sportów Walki w hali
zapaśniczej w Orzegowie,

23 września

•

Otwarcie Okręgowej Wystawy Filatelistycznej „Ruda Śląska 2019”
na dworcu w Chebziu,

24 września

•

Konferencja

prasowa

planowanych

zmian

w
w

sprawie
ustawie

skutków
Prawo

dla

gmin

geologiczne

górniczych
i

górnicze

w Gierałtowicach,
25 września

•

Uroczyste otwarcie nowego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół
nr 6,

26 września

27 września

•

Otwarcie Stacji Biblioteka na dworcu w Chebziu,

•

Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 2,

•

Posiedzenie Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów w Sosnowcu,

•

Otwarcie zielonej pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

•

Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 15,

3 października

•

Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 17,

4 października

•

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Bielsku
Białej,

•

Uroczystość Złotych Godów dla 20 par małżeńskich w Ośrodku
św. Elżbieta Caritas w dzielnicy Ruda,

•

Uroczyste otwarcie salonu Inter-Car Silesia Mercedes-Benz w Rudzie
Śląskiej,

•

Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 30,

•

Obchody 25-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna”,

5 października

•

Inauguracja Rudzkiej Jesieni Kulturalnej w Miejskim Centrum Kultury,

7 października

•

Konferencja „Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie” w Sali
Sejmu Śląskiego w Katowicach,
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8 października

•

Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 14,

9 października

•

Konferencja „Impact mobility rEVolution'19” w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach,

•

Obchody 25-lecia Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych
„Nadzieja” w Miejskim Centrum Kultury,

10 października

•

Spotkanie

z

okazji

Dnia

Edukacji

Narodowej

w

III

Liceum

Ogólnokształcącym,
•

Inauguracja roku akademickiego Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku,

11 października

•

Debata „Ruda Śląska jest kobietą” w Domu Kultury w Bielszowicach,

•

Briefing prasowy w sprawie pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rudzie Śląskiej,

•

IV

Śląski

Dzień

Treningowy

Programu

Aktywności

Motorycznej

w Środowisku Wodnym w Aquadromie,
12 października

•

IX Bieg Papieski w parafii pw. św. Barbary,

•

Obchody 20-lecia Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Relaks” w Domu
Kultury,

14 października

•

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 22,

15 października

•

Start sztafety biegowej Ruda Śląska – Wadowice na placu Jana Pawła II,

16 października

•

XXVI Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w CH Plaza,

•

Otwarcie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej nr 1,

•

Obchody 60-lecia rudzkiego koła Polskiego Związku Niewidomych,

•

Powrót sztafety biegowej Ruda Śląska – Wadowice na placu Jana
Pawła II,

16-18 października

•

Europejski

Kongres

Małych

i

Średnich

Przedsiębiorstw

w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach,
17 października

•

Spotkanie z proboszczami rudzkich parafii w parafii pw. Bożego
Narodzenia,

18 października

•

Koncert

z

okazji

100-lecia

działalności

Orkiestry

Dętej

KWK

„Bielszowice” w Domu Kultury,
19 października

22 października

•

Bieg Wiewiórki przy Szkole Podstawowej nr 15,

•

Dzień Seniora w Domu Kultury,

•

Wizyta delegacji European Athletics na stadionie lekkoatletycznym przy
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ul. Czarnoleśnej,
•

Gala XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna w Muzeum
Śląskim,

23 października

•

Otwarcie nowego placu zabaw i ścieżki sensorycznej przy Miejskim
Przedszkolu nr 37,

24 października

•

Posiedzenie

zespołu

porozumiewawczego

ds.

oceny

eksploatacji

górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska,

27 października

•

Kobiece Forum Samorządowe w „Adria” Restauracja & Hotel,

•

Koncert laureatów XXIV Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria
Dei” w kościele pw. św. Pawła.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Krzysztof Mejer
Zastępca Prezydenta Miasta
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