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Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 10 do 24 kwietnia 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 Jednostek Realizujących Projekt „Zagospodarowanie wód opadowych wraz
z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”,
3) powołania

komisji

przetargowej

do

przygotowania

i

przeprowadzenia

postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i poprawa funkcjonalności
targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Jadwigi Markowej”,

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Ogólnopolski strajk w oświacie
Mimo trwającego strajku pracowników oświaty zarówno egzamin gimnazjalny, jak i egzamin
ósmoklasisty w rudzkich szkołach zostały przeprowadzone prawidłowo. Ponadto w każdej
z 11 szkół, w których w tym roku odbędą się matury do 25 kwietnia mają zostać
przeprowadzone wszystkie konferencje klasyfikacyjne. 16 kwietnia na placu Jana Pawła II
odbył się wiec poparcia dla strajkujących pracowników oświaty, na którym obecna była
wiceprezydent Anna Krzysteczko, która wyraziła solidarność władz samorządowych
z protestującymi.

2)

2,5 mln zł dofinansowania na modernizację hali widowiskowo-sportowej
Podczas XVI sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która odbyła się
24 kwietnia w Katowicach, podjęta została uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej gminom członkowskim w 2019 r. w ramach Metropolitalnego Funduszu
Solidarności. Rudzie Śląskiej przyznano 2,5 mln zł na modernizację hali widowiskowosportowej przy ul. Kłodnickiej.

3)

Spotkania z prezydent miasta zakończone
11 kwietnia w Bykowinie zakończyła się wiosenna seria spotkań prezydent Grażyny Dziedzic
z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. Była to 16. edycja zebrań
dzielnicowych. Ogółem w 8 spotkaniach uczestniczyło ponad pół tysiąca osób.

4)

Modelowa rewitalizacja
Podczas konferencji końcowej międzynarodowego projektu LUMAT, która w dniach 15-16
kwietnia odbyła się w Katowicach, jako modelowy przykład rozwiązań z zakresu
zagospodarowania miejskich przestrzeni została przedstawiona rewitalizacja hałdy przy
ul. 1 Maja. W drugim dniu konferencji miał miejsce ekspercki spacer po zrewitalizowanym
obszarze. Ruda Śląska była jednym z 13 partnerów projektu LUMAT.

5)

Koniec budowy ronda w Rudzie
Zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego
w dzielnicy Ruda, co oznacza koniec utrudnień dla kierowców w tym rejonie. Koszt
inwestycji to przeszło 9 mln zł.

6)

Spotkanie przedstawicieli podregionu katowickiego
10 kwietnia w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli podregionu katowickiego
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, którego celem
była analiza niewykorzystanej alokacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w poszczególnych gminach pod kątem projektów planowanych do złożenia w podregionie
katowickim do końca bieżącej perspektywy finansowej UE.

7)

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
12 kwietnia w Strumieniu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów. W jego trakcie dyskutowano na temat potrzeby usprawnienia prowadzonych
postępowań w zakresie wydawania przez Wojewodę Śląskiego zezwoleń na pracę
cudzoziemców na terytorium RP, trudnej sytuacji szpitali powiatowych oraz zwiększającej
się degradacji urządzeń melioracyjnych.

8)

Odpady komunalne w aplikacji mobilnej
Dla mieszkańców Rudy Śląskiej uruchomiona została bezpłatna usługa EcoHarmonogram.
Aplikacja mobilna wyszukuje terminy odbioru odpadów dla konkretnego adresu, przypomina
o nadchodzącym wywozie oraz dostarcza informacji potrzebnych do prawidłowego
sortowania odpadów. Za jej pomocą można też zgłaszać nieprawidłowości dotyczące
harmonogramu odbioru śmieci czy przepełnionych pojemników na odpady. Aplikacja jest
dostępna na systemy operacyjne Android, iOS oraz Windows Phone.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 24 kwietnia w Kancelarii Rady Miasta złożone zostało
sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. Do sprawozdania
dołączono:
- roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.
- roczne sprawozdanie z działalności i efektów pracy MOPS – organizatora pieczy zastępczej
za 2018 r.
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- roczne sprawozdanie za 2018 r. kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
W tym samym dniu w Kancelarii Rady Miasta złożona została ocena zasobów pomocy społecznej.

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

10 kwietnia

•

Spotkanie
i

przedstawicieli

Powiatów

podregionu

Subregionu

katowickiego

Centralnego

Związku

Województwa

Gmin

Śląskiego

w Katowicach,
11 kwietnia

•

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Bykowina w ROD „Sielanka”,

12 kwietnia

•

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Strumieniu,

•

Premiera musicalu „Ania z Zielonego Wzgórza” w Miejskim Centrum
Kultury,

13 kwietnia

•

Bieg Wiewiórki przy Szkole Podstawowej nr 15,

15-16 kwietnia

•

Konferencja końcowa projektu LUMAT „W kierunku zintegrowanego
podejścia

do

zarządzania

przestrzenią

jako

zasobem

środowiska

w Europie Środkowej” w Muzeum Śląskim w Katowicach z sesją terenową
w Rudzie Śląskiej,
16 kwietnia

•

Zebranie

Zarządu

Związku

Subregionu

Centralnego

Województwa

Śląskiego w Gliwicach,
18 kwietnia

•

Spotkanie konsultacyjne przed sesją Zgromadzenia GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii w Katowicach,

•

Śniadania wielkanocne w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” oraz świetlicy
środowiskowej w Nowym Bytomiu,

23 kwietnia

•

Śniadanie Wielkanocne przedstawicieli miast i gmin GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii u arcybiskupa Wiktora Skworca,

24 kwietnia

•

XVI

sesja

Zgromadzenia

Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii

w Katowicach.
•

Gala podsumowująca ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

oraz

Generalnego

Konserwatora

Zabytków

zadbany”.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Krzysztof Mejer
Zastępca Prezydenta Miasta
3

„Zabytek

