PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
KR.0057.9.19

Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 27 czerwca do 28 sierpnia 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 Przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego
na 2019 rok,
3) powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego,
4) powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

14 mln zł na oświetlenie
Miasto pozyskało 14 mln zł na modernizację oświetlenia ulicznego. Część z tych inwestycji
wykonano już w ubiegłym roku. Zdecydowana większość będzie dopiero realizowana. Nowe
inwestycje obejmą aż 140 lokalizacji we wszystkich dzielnicach miasta i mają być gotowe
do końca 2021 roku. Łącznie wymienionych zostanie 3751 opraw i 667 słupów
oświetleniowych.

2)

Pieniądze na nowe mieszkania socjalne
Kolejne dofinansowanie ze środków unijnych pozyskane przez miasto przeznaczone
zostanie na adaptację lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne. Pieniądze
w wysokości 1,2 mln zł pozwolą wyremontować niewykorzystane dotychczas pomieszczenia
lub zmienić ich przeznaczenie i w ten sposób utworzyć 11 mieszkań socjalnych. Docelowo
będą mogły w nich zamieszkać 52 osoby.

3)

Zmiany w zasadach odbioru odpadów
Od lipca przy budynkach wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej pojawiły się brązowe pojemniki
na odpady ulegające biodegradacji. To jeden z

efektów podpisania w czerwcu nowej

umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ujęto w niej m.in. wymogi
zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska, wprowadzające obowiązek selektywnego
zbierania także odpadów ulegających biodegradacji. Inne zmiany dotyczą obowiązku

wsypywania popiołu i żużlu z palenisk domowych do oddzielnych pojemników oraz
zniesienia rozdziału segregacji na szkło bezbarwne i kolorowe. Wynikają one z kolei
z nowelizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

4)

Budżet obywatelski 2020
W drugiej połowie lipca poznaliśmy wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych przez
mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Do głosowania zakwalifikowane
zostały 24 zadania, w tym 4 duże. Zdecydowana większość tych projektów wiąże się
z utworzeniem bądź modernizacją miejsc sportu i rekreacji oraz rewitalizacją terenów
zielonych. Kilka z nich dotyczy przedsięwzięć o charakterze „miękkim”. Głosowanie
odbędzie się od 9 do 20 września br. Obecnie projektodawcy mają czas na kampanię
promocyjną swoich pomysłów. Ogółem do podziału w przyszłorocznym budżecie
obywatelskim są prawie 4 mln zł.

5)

Nowe boiska i podwórka
Na początku lipca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie oraz przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Wirku do użytku oddane zostały dwa nowe
kompleksy boisk. Obie inwestycje kosztowały blisko 3 mln zł. Również w lipcu zakończyła
się rewitalizacja kolejnych dwóch rudzkich podwórek. Chodzi o lokalizacje przy
ul. Dąbrowskiego w Wirku oraz pomiędzy ul. Hlonda, Bytomską i Grunwaldzką
w Orzegowie.

6)

Rewitalizacja terenu po koksowni Orzegów
Rozpoczęła się remediacja i rewitalizacja 5-hektarowego obszaru po dawnej koksowni
Orzegów. Najważniejszą częścią tego zadania jest zneutralizowanie niebezpiecznych
związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. Dopiero po
oczyszczeniu gruntu możliwa będzie realizacja dalszych działań obejmujących m.in.
powstanie tarasu widokowego, górki saneczkowej, czy ścieżki dydaktycznej. Prace
potrwają do 2021 roku i pochłoną 21 mln zł. 85% tej kwoty stanowić będzie
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7)

Inwestycje z budżetu obywatelskiego
Trwa realizacja kilku inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Są to: budowa ścieżki
sensorycznej i placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37, budowa Halembskiej Strefy
Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24, budowa strefy crossfit przy ZSP nr 1
w Nowym Bytomiu. Przekazany został także teren budowy pod utworzenie miejsc
parkingowych przy ul. Zgrzebnioka w Bykowinie.

Ponadto trwają prace przy budowie rolkowiska w Parku Strzelnica w Bielszowicach. Jest to
inwestycja, która pierwotnie miała być realizowana z budżetu obywatelskiego na 2018 r.,
jednak z uwagi na nierozstrzygnięte przetargi zadania tego nie udało się wykonać
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w ubiegłym roku. Obecnie przedsięwzięcie to realizowane jest z ogólnej puli środków na
inwestycje.
z

Również

ubiegłorocznego

z

tych

budżetu

środków

realizowana

obywatelskiego,

która

będzie
nie

kolejna

powstała

inwestycja
w

związku

z nierozstrzygniętymi przetargami. Chodzi tu o kort tenisowy także w Parku Strzelnica.
Podpisana została już umowa z wykonawcą tego zadania.

8)

Przetargi
Wyłoniony został wykonawca przebudowy dróg dojazdowych do nieruchomości przy
ul. Akacjowej i Leszczynowej. To działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne,
które w ostatnim czasie znalazły właścicieli. Kolejny rozstrzygnięty przetarg dotyczy
częściowej modernizacji cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja w Halembie.
Unieważniony został przetarg na budowę tężni solankowej w Bykowinie. Wpłynęła tylko
jedna

oferta,

która

przewyższała

wartość

zamówienia

wynikającą

z

kosztorysu

inwestorskiego. To na jego podstawie została ustalona kwota, którą miasto zamierzało
przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Nastąpiło także otwarcie ofert w przetargu na budowę ostatniego odcinka trasy N-S
w kierunku do autostrady. Na realizację tego zadania złożone zostały cztery oferty.
Okazuje się, że najtańsza z nich przewyższa kwotę zapisaną w kosztorysie inwestorskim
o ponad 100 mln zł.

9)

Przetarg na zakup energii elektrycznej
Trzy oferty wpłynęły na ogłoszony w lipcu przez Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolię
wspólny przetarg na zakup energii elektrycznej na lata 2020-2021. W przypadku Rudy
Śląskiej średnia cena 1 MWh wynikająca z najniższej z oferty wynosi 329,71 zł netto.
To o 4,28 zł mniej w porównaniu do średniej ceny uzyskanej w ubiegłorocznym przetargu,
która wyniosła 333,99 zł netto. Wszystko wskazuje jednak na to, że stawka, którą będzie
płacić miasto w kolejnym roku i tak będzie wyższa. Wynika to z tego, że aktualnie z uwagi
na obniżenie akcyzy średnia cena, którą miasto otrzymuje na fakturze wynosi 318,99 zł
netto. Jest to zatem o 10,72 zł mniej od ceny wynikającej z najniższej oferty
w najnowszym przetargu.

10) Modernizacja oczyszczalni „Barbara”
Na wniosek PWiK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
modernizacji oczyszczalni „Barbara”. Jednocześnie pod koniec lipca RDOŚ poinformowała,
że w ramach toczącego się postępowania odstępuje od przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.
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11) Wyrok NSA
27 sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie swoim wyrokiem uchylił
rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dotyczące unieważnienia uchwał Rady Miasta Ruda
Śląska w sprawie przekazania majątku pięciu placówek gimnazjum. Sąd nie zgodził się
z poglądem wojewody, że włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej nie jest jego
likwidacją. Co istotne decyzja sądu jest pierwszym takim wyrokiem w Polsce po reformie
edukacji i łączeniu gimnazjów ze szkołami podstawowymi. Wyrok oznacza, że gminy mogą
regulować uchwałami sytuację majątkową szkół, które są włączane do innych placówek.

12) Współpraca z innymi samorządami
5 lipca w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów. Uczestniczył w nim prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, który przedstawił planowane zmiany
w sposobie realizacji programu „Czyste Powietrze”.
W trakcie dyskusji członkowie Zarządu zgłosili swoje uwagi do programu. Kolejne
posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się
w

Katowicach.

Głównym

tematem

posiedzenia

było

23 sierpnia

podsumowanie

spotkań

subregionalnych i dyskusja dotycząca tzw. 21 tez samorządowych.
23 lipca, tym razem w Gliwicach, odbyło się zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Podczas obrad m.in. rekomendowano
listę projektów planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
12 sierpnia na zaproszenie prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali odbyło się spotkanie
samorządowców poświęcone tematowi skutków finansowych, jakie dla gminnych budżetów
rodzą zmiany w podatku PIT.

13) Pozostałe wydarzenia
W ostatnią sobotę lipca w Rudzie Śląskiej blisko 700 biegaczy wzięło udział w V Rudzkim
Półmaratonie Industrialnym, z kolei na początku sierpnia przez Rudę Śląską przejechali
kolarze biorący udział w wyścigu Tour de Pologne. Natomiast w sobotę 17 sierpnia na
rynku w Orzegowie odbyły się uroczystości z okazji 100. rocznicy wybuchu I Powstania
Śląskiego.

14) Zawieszenie pracy Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala Miejskiego
Od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. na okres trzech miesięcy zawieszone
zostanie funkcjonowania Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Władze szpitala decyzję taką podjęły z uwagi na braki
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kadrowe. Zgodę na czasowe zawieszenie funkcjonowania oddziałów wydał Wojewoda
Śląski. Opinię w tej sprawie wydał również Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Co ważne, przez cały okres zawieszenia
pracy oddziałów bez zmian funkcjonować będzie przyszpitalna Poradnia Neurologiczna
oraz Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego (SM).Według zapewnień władz szpitala
oddziały wznowić mają działalność w grudniu br.

3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

28 czerwca

•

30 czerwca

•

Festyn „Po sąsiedzku” w Rudzie,
Eliminacje do Mistrzostw Polski modeli samochodów zdalnie sterowanych
on-road elektrycznych oraz spalinowych,

4 lipca

•

Spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Związku
Miast Polskich w Jaworznie,

5 lipca

•

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Wodzisławiu
Śląskim,

9 lipca

•

Uroczystość z okazji Święta Policji w Miejskim Centrum Kultury,

15 lipca

•

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
w Warszawie,

20 lipca

•

Bieg Wiewiórki przy Szkole Podstawowej nr 15,

23 lipca

•

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

25 lipca

• Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,

27 lipca

• V Rudzki Półmaraton Industrialny,

31 lipca

•

Uroczyste

obchody

100.

rocznicy

powstania

Policji

Państwowej

oraz 20-lecia istnienia Szkoły Policji w Katowicach,
3 sierpnia

•

Bieg Wiewiórki przy Szkole Podstawowej nr 15,

15 sierpnia

•

Festyn „Po sąsiedzku” w Halembie,

16 sierpnia

•

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 100. rocznicy
wybuchu I Powstania Śląskiego,

17 sierpnia

•

Obchody 100. rocznicy I Powstania Śląskiego w Orzegowie,

23 sierpnia

•

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach,
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•

Wernisaż wystawy malarskiej Agnieszki Połomskiej w CIS „Stary
Orzegów” MBP,

28 sierpnia

•

Spotkanie

konsultacyjne

Górnośląsko

–

Zagłębiowskiej

Metropolii

w Katowicach,
•

Spotkanie z cyklu „Rozmowy Portalu Samorządowego” w Parku Śląskim.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Krzysztof Mejer
Zastępca Prezydenta Miasta
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