PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
KR.0057.8.19
Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 23 maja do 26 czerwca 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 „Strefa crossfit - siłownia napowietrzna typu street
workout przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1”,
3) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości
mieszkalnych - budowa drogi przy ulicy Akacjowej i Leszczynowej w Rudzie Śląskiej wraz
z kanalizacją deszczową i oświetleniem”,
4) ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
5) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej przy
ul. Górnośląskiej”,
6) zatwierdzenia sprawozdań finansowych przychodni rejonowych za 2018 rok.

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Ruda Śląska atrakcyjna dla biznesu
Ruda Śląska znalazła się w zestawieniu 39 najbardziej aktywnych biznesowo samorządów
w Polsce, przygotowanym przez miesięcznik Forbes. Zajęła 9. miejsce wśród gmin od 50
do 149 tys. mieszkańców. Dodatkowo po Warszawie i gminie Lesznowola ma najlepszy
bilans w zakresie migracji firm.

2)

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Wielkiego Pieca Huty „Pokój”
96 pracowni projektowych i architektów zgłosiło się do konkursu na koncepcję
zagospodarowania Wielkiego Pieca na cele turystyczne i kulturalne. Wśród złożonych
wniosków jest też kilka z zagranicy. Zakwalifikowani do konkursu uczestnicy do 4 września
będą mieli czas na przygotowanie opracowań studialnych. Zwycięski projekt wyłoniony
zostanie do końca roku. Jego autor oprócz nagrody finansowej w wysokości 80 tys. zł
będzie mógł opracować dokumentację rewitalizacji Wielkiego Pieca, na co miasto
przeznaczy nawet 2 mln zł.

3)

Budżet obywatelski 2020
Do budżetu obywatelskiego na 2020 rok złożono 49 projektów. Wnioski przejdą teraz
weryfikację pod kątem zgodności z zasadami zawartymi w uchwale Rady Miasta, a lista
zadań zakwalifikowanych do głosowania zostanie opublikowana 22 lipca. Głosowanie
odbędzie się w dniach od 9 do 20 września, a ogłoszenie wyników nastąpi 27 września.

4)

60-lecie Rudy Śląskiej
Z okazji 60-lecia istnienia Rudy Śląskiej w obecnych granicach administracyjnych
6 czerwca w Miejskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta,
a w kościele pw. św. Barbary odprawiona została msza św. w intencji miasta
i mieszkańców. Na terenach zielonych przy ul. Górnośląskiej w dniach 6-9 czerwca
na mieszkańców czekały koncerty i inne atrakcje w ramach Święta Herbu Miasta i Dni Rudy
Śląskiej.

5)

Industriada
8 czerwca odbyło się Święto Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego
„Industriada”. W tym roku w Rudzie Śląskiej uczestniczyło w nim nie tylko osiedle
robotnicze Ficinus, ale również dworzec w Chebziu, który uzyskał status obiektu
zaprzyjaźnionego Industriady, co jest ważnym krokiem na drodze do powrotu dworca
na Szlak Zabytków Techniki.

6)

Inwestycje
Zakończyła się rewitalizacja terenu amfiteatru zieleni w rejonie ul. Czarnoleśnej.
Na obszarze blisko pół hektara znajduje się mini plac zabaw, pergola, ławki, leżaki, stoły
piknikowe oraz mnóstwo zieleni. Teren został objęty monitoringiem. Zadanie kosztowało
ponad 1,2 mln zł i podobnie jak cały Trakt Rudzki objęte jest dofinansowaniem unijnym.
Zakończona została także pierwsza inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego na 2019
rok - rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40, gdzie powstała
dwutorowa poliuretanowa bieżnia ze skocznią do skoku w dal.

7)

Przetargi
Rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
w okresie od 1 lipca 2019 r. do końca 2020 r. Odpowiadać będzie za to dotychczasowy
wykonawca, czyli konsorcjum firm PreZero oraz Remondis Górny Śląsk i Remondis
Sosnowiec. Wartość zamówienia to prawie 59 mln zł.
Kolejny rozstrzygnięty przetarg dotyczy wyposażenia Stacji Biblioteka. Przede wszystkim
instalowane wyposażenie stanowić będą meble biblioteczne oraz biurowe. Zainstalowany
zostanie także sprzęt audiowizualny. Prace mają zostać zrealizowane do końca września,
a ich koszt to ponad 1,1 mln zł.
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Wyłoniony został także wykonawca kolejnego etapu remontu Muzeum Miejskiego, gdzie
prowadzone są roboty związane z adaptacją i przebudową pomieszczeń po byłym
komisariacie Policji. Do tej pory wykonane zostały prace o wartości ok. 2,5 mln zł,
a rozstrzygnięty przetarg opiewa na kwotę blisko 6,4 mln zł. Na całą inwestycję miasto
pozyskało środki unijne w kwocie prawie 4 mln zł.
Ogłoszony został przetarg na realizację czwartego odcinka trasy N-S, biegnącego
od ul. Kokota do autostrady A4. Ta część będzie miała długość 1,7 kilometra, a w ramach
inwestycji powstanie 13 obiektów inżynierskich. Szacunkowa wartość zamówienia to
ok. 230 mln zł brutto. Już wcześniej miasto pozyskało na ten cel 110 mln zł dotacji z Unii
Europejskiej.

8)

Zielone pracownie w rudzkich szkołach
Wśród 87 wniosków konkursowych na nowoczesne zielone pracownie pozytywnie
ocenionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znalazło
się „Kłodnickie Laboratorium Przyrody” w Szkole Podstawowej nr 25 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2, „Ekotorium” w Szkole Podstawowej nr 1 oraz projekt „Młodzi
naukowcy” w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego. Każde z miejsc
zostanie dofinansowane kwotą 30 tys. zł.

9)

Prace Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
31 maja w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Zarządu Związku Gmin
i

Powiatów

Subregionu

Centralnego

Województwa

Śląskiego. Tego

samego

dnia

w Gliwicach odbyło się z kolei 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. Wśród
nich znalazł się jeden rudzki projekt z zakresu rozwoju usług społecznych i zdrowotnych.
Chodzi o inicjatywę zgłaszaną przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza.
24 czerwca w Gliwicach odbyło się kolejne zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Jedna z podejmowanych uchwał
dotyczyła m.in. zatwierdzenia listy projektów przeznaczonych do dofinansowania zadań
z zakresu efektywnego oświetlenia. Wśród tych projektów znalazły się dwa zgłoszone przez
Rudę Śląską o łącznej wartości ponad 13 mln zł.

10) Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
7 czerwca w Cieszynie odbyła się sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów. Wśród omówionych tematów pojawiły się kwestie związane z oświatą, reformą
systemu planowania przestrzennego, problemami szpitali powiatowych, nową perspektywą
finansową UE oraz potrzebą uruchomienia operatora zajmującego się zagospodarowaniem
terenów zdegradowanych przez przemysł. Zwrócono m.in. uwagę na nieproporcjonalne
dofinansowanie szkół publicznych prowadzonych przez podmioty prywatne oraz szkół
niepublicznych, w stosunku do finansowania szkół publicznych prowadzonych przez
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samorządy. Jednym z zagadnień była także rewitalizacja i rekultywacja terenów
zdegradowanych, stanowisko w tej sprawie prezentował wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Ostatnim punktem programu była debata na temat systemu gospodarki odpadami.

11) Wniosek inwestora w ramach specustawy mieszkaniowej
16 maja do Urzędu Miasta wpłynął wniosek inwestora, która zamierza realizować
inwestycję

mieszkaniową

w

ramach

tzw.

specustawy

mieszkaniowej.

Zgodnie

z obowiązującymi terminami Rada Miasta uchwałę w tej sprawie musiałaby podjąć
na czerwcowej sesji. Z uwagi jednak na rozbieżności podczas uzgodnień branżowych,
inwestor zdecydował się na modyfikację wcześniej złożonego wniosku. Oznacza to, że po
jego modyfikacji termin 60 dni na podjęcie odpowiedniej uchwały przez Radę Miasta
będzie biegł od nowa. W przypadku zakończenia wszystkich procedur wniosek zostanie
przedłożony pod obrady Rady Miasta.

12) Działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
18

czerwca

w

Katowicach

odbyło

się

posiedzenie

Zgromadzenia

Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii. Podczas obrad Zarząd GZM poinformował o wyrażeniu zgody
przez zarząd PKP PLK na podpisanie listu intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju
transportu kolejowego w Metropolii. Deklarowana współpraca z PKP PLK ma przyczynić się
do powstania i rozwoju wypracowanej na początku tego roku koncepcji Kolei
Metropolitalnej.
Metropolia powołała też grupę, która w latach 2020-2021 chce wspólnie kupować gaz.
W jej skład weszło 21 miast i gmin GZM, w tym Ruda Śląska. Ogłoszenie przetargu
planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku.

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

23-27 maja

•

Wydarzenia w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych,

24 maja

•

Koncert charytatywny w Miejskim Centrum Kultury,

25 maja

•

V Puchar Śląska Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin w hali MOSiR
w Halembie,

•

III Otwarty Puchar Rudy Śląskiej w Łucznictwie Dzieci i Młodzików
na torach łuczniczych w Kochłowicach,

•

Akcja „Motoserce 2019” na placu Jana Pawła II,

•

Obchody 20-lecia Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr
Świętej Elżbiety,

•

Noc Chórów,
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27 maja

•

28 maja

• Obchody święta Straży Granicznej w placówce w Rudzie Śląskiej,

Koncert z okazji Dnia Matki w Miejskim Centrum Kultury,

• XII Festyn Rodzin Zastępczych w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury,
31 maja

• Obchody Dnia Pracownika Samorządowego w Miejskim Centrum Kultury,
• Festyn rodzinny Szkoły Podstawowej nr 22,
• Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego w Gliwicach,
• Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego w Katowicach,

1 czerwca

• Turniej piłki ręcznej młodziczek o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska
w hali Zgody,
• Dzień Dziecka na obiektach „Zgody” i „Jastrzębia” w Bielszowicach,

2 czerwca

• Dzień Dziecka na placu Jana Pawła II,

3-4 czerwca

• Obchody Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku,

4 czerwca

•

XXXI Lekkoatletyczne Igrzyska Sportowe na stadionie lekkoatletycznym
przy ul. Czarnoleśnej,

5 czerwca

•

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
w Warszawie,

6 czerwca

•

Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 60-lecia Rudy Śląskiej w Miejskim
Centrum Kultury,

•

Msza św. w intencji miasta i mieszkańców w kościele pw. św. Barbary,

•

Koncerty

z

okazji

Dnia

Herbu

na

terenach

zielonych

przy

ul. Górnośląskiej,
7 czerwca

•

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Cieszynie,

•

Obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Miejskim Centrum
Kultury,

7-9 czerwca

•

Dni Rudy Śląskiej na terenach zielonych przy ul. Górnośląskiej,

8 czerwca

•

Święto Szlaku Zabytków Techniki „Industriada” na osiedlu Ficinus
i dworcu w Chebziu,

•

Bieg Wiewiórki przy Szkole Podstawowej nr 15,

•

Zawody spławikowe o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska na stawie
Kokotek,
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9 czerwca

•

Obchody 20-lecia istnienia Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza,

11 czerwca

•

Kongres Regionów we Wrocławiu,

12 czerwca

• Walne Zgromadzenie Tramwajów Śląskich S.A.,

13 czerwca

• Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na zakończenie roku
szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,
• Sesja Młodzieżowej Rady Miasta w sali sesyjnej Urzędu Miasta,

15 czerwca

• Obchody 100-lecia chóru „Słowiczek” w domu śpiewaczym w Wirku,

17 czerwca

• Posiedzenie Rady Seniorów w sali sesyjnej Urzędu Miasta,
• Konferencja nauczycieli regionalistów w sali sesyjnej Urzędu Miasta,
• Posiedzenie

Komisji

Wspólnej

Rządu

i

Samorządu

Terytorialnego

w Warszawie,
18 czerwca

•

XVIII

sesja

Zgromadzenia

Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii

w Sosnowcu,

19 czerwca

•

Zgromadzenie KZK GOP w Sosnowcu,

•

Mistrzostwa Śląska Dzieci U14 i U12 na stadionie lekkoatletycznym przy
ul. Czarnoleśnej,

24 czerwca

•

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

25 czerwca

•

Uroczyste otwarcie ośrodka kremacji zwierząt domowych Esthima przy
ul. Noworudzkiej,

•

Pożegnanie absolwentów Żłobka Miejskiego w Orzegowie,

•

Promocja

tomiku

wierszy

Moniki

Czoik-Nowickiej

„Przystanek

wyobraźnia” w pubie Druid,
26 czerwca

•

Posiedzenie kapituły konkursów „Najlepszy debiut w biznesie” i „5 lat
po debiucie w biznesie” w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic
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