PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
KR.0057.7.19

Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 25 kwietnia do 22 maja 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) przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej
na cele turystyczno-kulturalne,
3) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica”,
4) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego „Halembska strefa aktywności fizycznej przy Szkole
Podstawowej nr 24”,
5) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw - nowe
oblicze terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 37”.

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Pozytywna opinia RIO
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Rudy Śląskiej
za 2018 r. Wydatki miasta w 2018 r. wyniosły 798,8 mln zł, natomiast dochody 770,4 mln
zł. Na inwestycję przeznaczono ponad 133 mln zł, czyli blisko 17 proc. wszystkich
ubiegłorocznych wydatków ogółem.

2)

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Wielkiego Pieca Huty „Pokój”
Konkurs ogłoszony został we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Składa
się z kilku etapów. W pierwszym, do 24 maja, pracownie projektowe zainteresowane
przygotowaniem koncepcji zagospodarowania Wielkiego Pieca będą mogły zgłaszać swój
udział w konkursie. Po weryfikacji formalnej nadesłanych zgłoszeń w kolejnym etapie
konkursu pracownie będą musiały do września przygotować opracowania studialne. Oceny
nadesłanych opracowań dokonywać będzie 8–osobowy Sąd Konkursowy, który do kolejnego
etapu konkursu zakwalifikuje maksymalnie 5 projektów. W ostatnim etapie konkursu
finaliści będą musieli uszczegółowić swoje prace. Sam konkurs rozstrzygnięty zostanie

w grudniu. Wtedy też wyłoniony zostanie autor zwycięskiego projektu. Oprócz przyznania
głównej nagrody finansowej w wysokości 80 tys. zł zostanie on zaproszony do podpisania
umowy na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego zagospodarowania Wielkiego
Pieca. Na ten cel chcemy przeznaczonych ma zostać nawet dwa miliony złotych.

3)

Wyrok KIO
22 maja Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, w którym oddaliła odwołanie firmy PHU
Komunalnik od decyzji o odrzuceniu jej oferty w trwającym postępowaniu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Rudy Śląskiej. W ogłoszonym przez
miasto przetargu złożone zostały dwie oferty. Jedna na kwotę 71,26 mln zł, którą
przedłożyło konsorcjum firm PreZero (wcześniej Tonsmeier Południe), Remondis Górny
Śląsk i Remondis Sosnowiec. Drugą ofertę opiewającą na kwotę 58,95 mln zł złożyła firma
PHU Komunalnik z Wrocławia, oddział z Nysy. Po szczegółowym zbadaniu ofert odrzucona
została oferta firmy PHU Komunalnik. Powodem odrzucenia tej oferty była niezgodność
treści oferty z treścią SIWZ oraz rażąco niska cena zaproponowana przez oferenta.

4)

Łącznik ul. Narcyzów i Chryzantem
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę łącznika pomiędzy ul. Narcyzów a Chryzantem
w dzielnicy Ruda. 20 maja przekazany został teren budowy dla tej inwestycji. W ramach
zadania powstanie ponad 300 m odcinek ścieżki rowerowej i chodnika, a także zieleniec
z małą infrastrukturą. Całość zostanie też oświetlona nowym oświetleniem LED.

5)

Zgromadzenie GZM
17 maja w Katowicach odbyła się kolejna sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Podczas obrad przyjęte zostały trzy apele. Pierwszy z nich dotyczy
uwzględnienia

związku

metropolitalnego

w

ustawie

umożliwiającej

uzyskanie

dofinansowania na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. W kolejnym apelu,
tym razem o systemie gospodarki odpadami, Zgromadzenie GZM postuluje zawieszenie
prac zmierzających do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
na rzecz przygotowania od podstaw kompleksowych regulacji dotyczących gospodarki
odpadami. Ostatni z apeli dotyczył pominięcia związku metropolitalnego w województwie
śląskim w projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz projekcie ustawy
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych ustaw.

6)

Posiedzenie zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
17 maja w Będzinie odbyło się posiedzenie zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Jednym z omawianych tematów były kwestie związane z funkcjonowaniem rządowego
programu „Czyste powietrze”. Zdaniem przedstawicieli gmin i powiatów nie działa on
sprawnie, co objawia się w niewielkiej – w stosunku do realnych potrzeb – liczbie
podpisanych umów związanych z modernizacją źródła ciepła i dociepleniem domu.
W związku z tym zarząd zdecydował o wystosowaniu stanowiska do Prezesa Rady
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Ministrów, które wskaże konieczność usprawnienia systemu dystrybucji wsparcia w ramach
programu.

7)

Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa
Śląskiego
21 maja w Gliwicach odbyło się Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego. Podczas obrad 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 projekt MOPS „Ruda Śląska dla rodzin”.

8)

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
10 i 11 maja podczas dwudniowych obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich
mieszkańcy mogli „na żywo” zobaczyć obiekty, które zrealizowane zostały ze środków
unijnych, a także skorzystać z licznych atrakcji, które z tej okazji zostały przygotowane.
Można było zwiedzać zrewitalizowany budynek dworca w Chebziu, czy uczestniczyć
w spacerze po zrewitalizowanej dolinie w rejonie ul. Bujoczka w Rudzie. W tym roku
obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich były szczególne, gdyż przypadały
w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rocznicę tę rudzianie mogli także
świętować 1 maja podczas specjalnie z tej okazji zorganizowanego pikniku w Parku
im. Kozioła w Rudzie. Od początku ubiegania się o środki unijne, miasto pozyskało z tych
źródeł już ponad 600 mln zł.

9)

Tydzień Godności osób Niepełnosprawnych
17 maja już po raz 16. w Rudzie Śląskiej rozpoczął się Tydzień Godności Osób
Niepełnosprawnych. W ramach wydarzenia zaplanowano szereg pikników, warsztatów
i turniejów, które potrwają do 27 maja.
3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

27 kwietnia

•

XXV Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Modeli Pływających na stawie
Kokotek,

•

XXI Międzynarodowy Bieg 12-godzinny oraz bieg na dystansie 60 km
z okazji 60-lecia miasta na placu Jana Pawła II,

•

Obchody

25-lecia

Rudzkiego

Stowarzyszenia

Rodzin

Abstynenckich

„Zdrowe Życie”,
1 maja

•

Festyn z okazji 15. Rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
w parku im. Augustyna Kozioła,
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2 maja

• Uroczystości ku czci Powstańców Śląskich w Orzegowie,

3 maja

•

Msza św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Rudy Śląskiej w kościele
pw. Trójcy Przenajświętszej oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem
Powstańców Śląskich w Kochłowicach,

4 maja

•

Obchody Dnia Hutnika,

6 maja

•

Spotkanie z delegacją nauczycielek ze szkoły w Północnej Dakocie,

•

Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w Miejskim
Centrum Kultury,

7 maja

•

Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w Żorach,

8 maja

•

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Rudzianie” w Miejskim Centrum Kultury,

•

Finał XXIX Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Miejskim
Centrum Kultury,

9 maja

• Gala XXV Szkolnego Festiwalu Teatralnego Szkoły Podstawowej nr 22
w Miejskim Centrum Kultury,

10 maja

•

Obchody 140-lecia Szkoły Podstawowej nr 4,

•

Uroczystość Złotych Godów

dla

20

par małżeńskich w

Ośrodku

św. Elżbiety Caritas w dzielnicy Ruda,
•

Obchody Dnia Strażaka w Miejskim Centrum Kultury,

•

Warsztaty

dotyczące

Regionalnej

Polityki

Miejskiej

Województwa

Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim,
•

Spotkanie w sprawie bieżącej działalności oraz potrzeb KPKS Halemba
w hali MOSiR,

11 maja

12 maja

•

Amatorskie Mistrzostwa Rudy Śląskiej w tenisie na kortach TKS „Slavia”,

•

Turystyczny rajd samochodowy „Bebok”,

•

Mecz barażowy o awans do Ekstraklasy Futsalu Gwiazda Ruda Śląska –
Constract Lubawa,

13 maja

•

Msza

św.

w

intencji

ks.

Ryszarda

Nowaka,

proboszcza

pw. św. Michała Archanioła, z okazji 30-lecia święceń kapłańskich,
13-15 maja

•

14 maja

• Obchody Dnia Bibliotekarza na dworcu w Chebziu,

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach,

• Gala „Misiak 2019” w Miejskim Centrum Kultury,
4

parafii

• Uroczyste otwarcie konsulatu honorowego Kazachstanu w Katowicach,
15 maja

• Spotkanie władz Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami gmin,
na których terenie PGG prowadzi działalność,

16 maja

•

Dzień Śląski w Szkole Podstawowej nr 2,

17 maja

•

XVII

sesja

Zgromadzenia

Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii

w Katowicach,
•

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Będzinie,

17-22 maja

•

Wydarzenia w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych,

18 maja

•

Bieg Wiewiórki przy Szkole Podstawowej nr 15,

•

Festyn w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie,

•

Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

21 maja

Województwa Śląskiego w Gliwicach,
•

Koncert „Muzyczny fajer skuli diamentowych godow Rudy Ślonskij czyli
historia miasta muzyką i słowem opowiedziana” w Miejskim Centrum
Kultury,

22 maja

•

Spotkanie zespołu roboczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ds. gospodarki odpadami,

•

Pielgrzymka szkół noszących imię Jana Pawła II z Archidiecezji
Katowickiej do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach,

•

Konferencja sprawozdawczo – wyborcza rudzkiego oddziału ZNP.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic
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