PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
KR.0057.3.19

Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 31 stycznia do 27 lutego 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 pn.: „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez
węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja
w Rudzie Śląskiej",
3) powołania

Komisji

Przetargowej

do

przygotowania

i

przeprowadzenia

postepowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż mebli oraz sprzedaż
wyposażenia wraz z montażem dla budynku „Stacja Biblioteka" przy ul. Dworcowej 33
w Rudzie Śląskiej",
4) powołania

Komisji

Przetargowej

do

przygotowania

i

przeprowadzenia

postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę łącznika pomiędzy ul. Narcyzów
i Chryzantem" - roboty budowlane,
5) ustalenia dni 2 maja i 24 grudnia 2019 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu
Miasta Ruda Śląska.

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Pół miliona na nowe pracownie
5 pracowni do nauki zawodu zostanie zmodernizowanych i wyposażonych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika. Na ten cel władze miasta pozyskały ponad
pół miliona złotych. Pieniądze będą pochodziły z dotacji Unii Europejskiej. Zmodernizowane
pracownie posłużą do kształcenia zawodowego w zakresie informatyki, budownictwa oraz
systemów energetyki odnawialnej.

2)

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
8 lutego w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Podczas obrad omawiano problemy związane z finansowaniem systemu oświaty w kontekście
wynagrodzeń nauczycieli. Podczas posiedzenia Zarząd Związku przyjął stanowisko z apelem
do Wojewody Śląskiego o przyznanie dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów
realizacji nowych zadań związanych z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

3) Ogłoszone przetargi
W okresie sprawozdawczym ogłoszonych zostało kilka ważnych przetargów. M.in. przetarg
na

odbiór i

zagospodarowanie odpadów

komunalnych.

Ponadto

ogłoszone

zostały

postępowania przetargowe na budowę kompleksów sportowych przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Czarnym Lesie oraz przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
w Wirku.

4)

Przebudowa ul. Kossaka
Rozstrzygnięty został natomiast przetarg na przebudowę ul. Kossaka w Bielszowicach.
W ramach inwestycji przebudowany zostanie ponad 150 m odcinek drogi gruntowej.
Powstanie tu nowa nawierzchnia jezdni wraz z chodnikiem. Wybudowana zostanie
kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz oświetlenie uliczne. Wartość inwestycji to blisko
milion złotych.

5)

Rewitalizacja kolejnych podwórek
Wyłoniony został wykonawca, który zrewitalizuje dwa kolejne podwórka w mieście. MPGM
TBS rozstrzygnął przetarg na zagospodarowanie dwóch przestrzeni: w rejonie ul. Strażackiej
12 i Kałusa 18-28 w Wirku oraz przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu. Realizacja tych
dwóch inwestycji kosztować będzie ponad 1,2 mln zł. Trwa jeszcze procedura przetargowa
dotycząca dwóch kolejnych podwórek. Chodzi o lokalizację u zbiegu ul. Hlonda – Bytomskiej
– Grunwaldzkiej w Orzegowie oraz o podwórko przy ul. Dąbrowskiego 7,9,11 w Wirku.

6)

Stacja Biblioteka „obiektem zaprzyjaźnionym INDUSTRIADY”
Takie wyróżnienie przypadło zabytkowemu dworcowi w Chebziu w wyniku rozstrzygniętego
konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Oznacza to, że podczas tegorocznej
Industriady, czyli święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, która odbędzie
się 8 czerwca, wydarzenia w tym dniu odbywać się będą w dwóch lokalizacjach w Rudzie
Śląskiej – zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus i właśnie na dworcu w Chebziu.
Uzyskanie tytułu obiektu zaprzyjaźnionego to także bardzo istotny krok w staraniach o to,
żeby budynek dworca kolejowego w Chebziu powrócił na Szlak Zabytków Techniki.

7)

Rekrutacja do przedszkoli
Do 21 lutego opiekunowie dzieci uczęszczających do rudzkich przedszkoli składali deklaracje
kontynuacji wychowania przedszkolnego w danych placówkach. Natomiast od 4 do 15 marca
potrwa elektroniczny nabór, który będzie obejmował dzieci zapisywane do przedszkola po
raz pierwszy.
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3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

1 lutego

• „W karnawałowym nastroju” – koncert w Miejskim Centrum Kultury
w Nowym Bytomiu,

5 lutego

• Spotkanie w sprawie unieszkodliwiania odpadów organizowane przez
Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolię,
• Śniadanie podregionu Subregionu Centralnego w Świętochłowicach,

6 lutego

• Spotkanie z prezesami rudzkich chórów,

7 lutego

• Spotkanie z przedstawicielami fundacji „Anioły w piżamkach”,

8 lutego

• Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,

9 lutego

• Koncert galowy Śląskiego Festiwalu Operetki w Miejskim Centrum Kultury
w Nowym Bytomiu,

11 lutego

• Msza św. w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej – Goduli pod
przewodnictwem abp Wiktora Skworca z okazji Międzynarodowego Dnia
Chorego,

16 lutego

• Zabawa karnawałowa organizowana przez Związek Zawodowy „Kadra”
kopalni „Ruda”,

21 lutego

• Spotkanie z proboszczami rudzkich parafii,

22 lutego

• Złote Gody,

24 lutego

• Pożegnanie ks. Marcina Brzóski, dotychczasowego proboszcza parafii
ewangelicko-augsburskiej w Wirku,

27 lutego

• Powiatowa Rada Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic
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