PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
KR.0057.10.19

Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 29 sierpnia do 17 września 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) przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2041,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku,
3) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty bieżące dróg na terenie miasta Ruda
Śląska - 13 zadań”.

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Zwiększenie ryczałtu dla szpitala miejskiego
Wojewoda śląski oraz p.o. dyrektor śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
poinformowali o dodatkowych środkach dla szpitali I i II stopnia w regionie. Ze złożonych
deklaracji wynika, że ryczałt dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej zwiększony zostanie
o ok. 1,6 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami dokładna kwota i zasady zwiększania wycen
za świadczenia zostaną określone w najbliższych dniach.

2)

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
Miasto otrzyma 380 tysięcy złotych z Fundusz Dróg Samorządowych. Środki te stanowić
będą dofinansowanie przebudowy ul. Kossaka. Jest to inwestycja, która aktualnie
realizowana jest w Bielszowicach. Całkowita jej wartość wynosi ok. 1 mln zł.

3)

Obrady Sądu Konkursowego
Trwają obrady sądu konkursowego w konkursie na koncepcję zagospodarowania Wielkiego
Pieca. Do tego etapu konkursu wpłynęło 28 koncepcji. Do 25 września sąd wyłoni
maksymalnie 5 najlepiej ocenionych projektów. Automatycznie zakwalifikują się one
do ostatniego etapu konkursu. Jego rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w grudniu. Wtedy
też wybrany zostanie autor zwycięskiej pracy. Oprócz przyznania głównej nagrody

finansowej zostanie on zaproszony do podpisania umowy na wykonanie projektu
architektoniczno-budowlanego zagospodarowania Wielkiego Pieca.

4)

Neurologia od 1 grudnia
Od 1 grudnia w szpitalu miejskim wznowi działalność Oddział Neurologiczny i Oddział
Udarowy. Władze szpitala skompletowały już zespół lekarzy, z którymi podpisane zostały
stosowne umowy. Cały czas normalnie funkcjonuje poradnia neurologiczna i stwardnienia
rozsianego. Natomiast pacjenci hospitalizowani na innych oddziałach, jeśli jest taka
konieczność, konsultowani są przez dwóch lekarzy specjalistów neurologów.

5)

Nowy rok szkolny
2 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. W Rudzie Śląskiej nauką w szkołach objętych
jest 19 tysięcy uczniów. Spośród nich 1380 to dzieci, które po raz pierwszy poszły
do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie zdobywać będą wiedzę pod okiem
ponad 2400 nauczycieli i wychowawców. Od września w klasie trzeciej i szóstej
w 11 szkołach podstawowych oraz w klasie pierwszej w II i III Liceum Ogólnokształcącym
prowadzone są zajęcia z wiedzy o regionie. Są to dodatkowe zajęcia edukacyjne, za które
uczniowie otrzymają oceny wpisane na świadectwo.

6)

Budżet obywatelski na 2020 r.
9 września rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego
na 2020 r. Potrwa ono do 20 września. Listę zwycięskich przedsięwzięć poznamy
27 września. W puli środków do podziału znajdują się prawie 4 mln zł.

7)

Łącznik ul. Chryzantem i Narcyzów gotowy
Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z oświetleniem LED, które
połączyły ulice Narcyzów i Chryzantem. Łącznik powstał na ponad 300-metrowym odcinku,
który wcześniej był terenem nieużytkowym. Inwestycja kosztowała ponad 660 tys. zł.

8)

Termomodernizacja budynków przy ul. Matejki
Zakończyły się prace budowlane związane z termomodernizacją budynków przy ul. Matejki
2-12, czyli tzw. harmonijki, a także przy ul. Matejki 7-9. Roboty były częścią projektu,
w ramach którego unowocześniono też zabudowania przy numerach 2a-2b. Miasto
na całość zadania pozyskało środki unijne wysokości ponad 6,1 mln zł.

9)

Przetargi
Rozstrzygnięte zostały przetargi na rozbudowę strefy aktywności przy ul. Górnośląskiej
oraz budowę placu zabaw przy ul. Fojkisa. Ponadto wyłoniony został wykonawca, który
wybuduje trasy rowerowe typu singletrack w Parku Strzelnica. W parku powstanie też
pełnowymiarowy kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej. Wykonawca tej
inwestycji także został wybrany w ostatnim czasie. Unieważniony został przetarg
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na montaż tzw. „kocich oczek” na przejściach dla pieszych na terenie miasta.
Na realizację tego zadania wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość przekraczała
kwotę, jaką można było przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia.

10) Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
29 sierpnia 2019 r. w Gliwicach odbyła się nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Ogólnego
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Obrady zdominowała dyskusja na temat 21 tez
samorządowych, ujętych w dokumencie pn. Samorządna Rzeczpospolita. Ponadto podczas
zebrania samorządowców Zygmunt Frankiewicz przedstawił informację dotyczącą wpływu
zmian prawnych (w tym podatkowych) na dochody jednostek samorządu terytorialnego.

11) Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego.
17 września w Gliwicach miało miejsce zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Podczas obrad m.in. zatwierdzono listę
ocenionych projektów w naborze dotyczącym odnawialnych źródeł energii.

12) Pozostałe wydarzenia
1 września w Rudzie Śląskiej odbyły się miejskie dożynki. 7 września w Centrum Inicjatyw
Społecznych MBP „Stary Orzegów” miała miejsca doroczna akcja Narodowego Czytania.
Natomiast 13 września na sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyły się obchody święta Straży
Miejskiej.
3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

29 sierpnia

•

30 sierpnia

•

Otwarcie Galerii Fermata Godula na dworcu w Chebziu,

•

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na inaugurację roku

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Gliwicach,

szkolnego w sali sesyjnej Urzędu Miasta,
31 sierpnia

•

Miting

Jubileuszowy

TL

Pogoń

Ruda

Śląska

na

stadionie

przy

ul. Czarnoleśnej,
•

„Szańce Pamięci 1939-1945” – wydarzenie z okazji 80. rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej,

•
1 września

•

Festyn Orzegowski na rynku w Orzegowie,
II Rudzkie Dożynki – msza św. w kościele pw. św. Wawrzyńca i Antoniego
oraz występy artystyczne na Terenach Targowych,

2 września

•

Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 18,
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3-4 września

•

23. Konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami” w Karpaczu,

4 września

•

XIX Miejska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych na terenie kąpieliska
przy ul. Ratowników,

•

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Caritas Archidiecezji
Katowickiej ks. dr. Krzysztofa Bąka,

5 września

•

Spotkanie z prezesami klubów piłkarskich w Urzędzie Miasta,

6 września

•

Uroczystość Złotych Godów dla 21 par małżeńskich w Ośrodku
św. Elżbiety Caritas w dzielnicy Ruda,

7 września

•

Bieg Wiewiórki przy Szkole Podstawowej nr 15,

•

Impreza

„Ruda

na

sportowo”

na

zrewitalizowanej

hałdzie przy

ul. 1 Maja,
• Narodowe Czytanie w CIS „Stary Orzegów” MBP,
8 września

• Festiwal Orkiestr Dętych w parku im. Augustyna Kozioła,

9 września

•

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej w Warszawie,

12 września

•

Spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych w Szkole Podstawowej
nr 22,

13 września

•

Święto Straży Miejskiej w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

•

Wieczór

harcerski

w

Ośrodku

Adaptacyjnym

dla

Dzieci

Niepełnosprawnych w Bykowinie,
14 września

•

5. PKO Bieg Charytatywny na stadionie przy ul. Czarnoleśnej,

•

Koncert muzyki chrześcijańskiej z okazji III rocznicy Światowych Dni
Młodzieży w Polsce,

16-17 września

•

Dzień Działkowca w ROD „Promień”,

•

Obrady Sądu Konkursowego oceniającego koncepcje zagospodarowania
Wielkiego Pieca,

17 września

•

XIX

sesja

Zgromadzenia

Górnośląsko–Zagłębiowskiej

Metropolii

w Tychach,
•

Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego w Gliwicach,

•

Konferencja „Gospodarowanie mieniem” w Poznaniu.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic
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