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Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 24 do 30 stycznia 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) działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej.

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

Odprawa roczna Policji
24 stycznia w Komendzie Miejskiej Policji odbyła się odprawa roczna, podczas której
przedstawione

zostały

efekty

pracy

rudzkich

policjantów

w

ubiegłym

roku.

Z przedstawionych danych wynika, że z roku na rok wzrasta poziom bezpieczeństwa
w mieście. W porównaniu do lat ubiegłych spadła liczba wszczętych postępowań, kradzieży
samochodów czy zniszczenia mienia. Jednocześnie w ciągu ostatnich pięciu lat o prawie
jedną czwartą poprawiła się ogólna wykrywalność sprawców przestępstw.

2)

Nieznany dworzec w Chebziu
W piątek 25 stycznia w zrewitalizowanej przestrzeni zabytkowego dworca w Chebziu odbył
się wernisaż wystawy fotografii Joanny Helander oraz Arkadiusza Goli, połączony z promocją
książki „Nieznany dworzec”. Wystawę będzie można jeszcze oglądać do 22 lutego.

3) 15-lecie PUP w Rudzie Śląskiej
W

ramach

15–lecia

działalności

Powiatowego

Urzędu

Pracy

oraz

100.

rocznicy

funkcjonowania w Polsce publicznych służb zatrudnienia rudzki urząd pracy 28 stycznia
zorganizował konferencję. Była ona okazją do podsumowania dotychczasowej działalności
placówki,

prezentacji

osiągniętych

efektów

oraz

wpływu

na

sferę

zatrudnienia

i przedsiębiorczości w mieście.

4)

Zgromadzenie GZM i Konwent Prezydentów ŚZGiP
We wtorek w Katowicach odbyło się zgromadzenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii,
podczas którego m.in. zaprezentowana została koncepcja Kolei Metropolitalnej. Tego
samego dnia w naszym mieście odbył się natomiast konwent prezydentów miast na prawach
powiatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Miejscem spotkania był zrewitalizowany
dworzec w Chebziu.

5)

Odbiór drogi rowerowej
Do użytku została przekazana droga rowerowa przy ul. 1 Maja w rejonie ulicy Hallera, wraz
ze szlakiem rowerowym. W ramach inwestycji przebudowane zostało oświetlenie
po wschodniej stronie ulicy 1 Maja objętej zadaniem oraz skrzyżowanie ulic 1 Maja
i Hallera, gdzie została też wymieniona sygnalizacja świetlna. Koszt inwestycji wyniósł
prawie 2,6 mln zł, z czego 1,25 mln zł pochodziło z dofinansowania Metropolitalnego
Funduszu Solidarności.
3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

24 stycznia

• Wspólne odtańczenie poloneza przez rudzkich maturzystów na placu Jana
Pawła II,
• Odprawa roczna policji w Komendzie Miejskiej Policji,

25 stycznia

• Oficjalna prezentacja zrewitalizowanego dworca oraz wernisaż wystawy
fotografii Joanny Helander oraz Arkadiusza Goli na dworcu w Chebziu,
• Koncert kolęd w kościele ewangelicko – augsburskim w ramach cyklu
spotkań „Twórczy piątek na Ficinusie”,

26 stycznia

• IV Rudzkie Jasełka w Miejskim Centrum Kultury,
• Marsz na Zgodę, upamiętniający ofiary Tragedii Górnośląskiej,

28 stycznia

• Obchody

100-lecia

Publicznych

Służb

Zatrudnienia

i

15-lecia

funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej,
29 stycznia

• Konwent prezydentów miast Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
na dworcu w Chebziu,
• Zgromadzenie KZK GOP w Katowicach,
• XIV

Sesja

Zgromadzenia

Górnośląsko

–

Zagłębiowskiej

Metropolii

w Katowicach,
30 stycznia

• VII edycja Zimowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Kryształowy Sopelek”
w Młodzieżowym Domu Kultury,
• Dzień Patrona w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych „Don Bosko”
w Świętochłowicach.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Krzysztof Mejer
Zastępca Prezydenta Miasta
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