PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
KR.0057.1.19

Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 19 grudnia 2018 r. do 23 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 2018,
2) zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019,
3) ustalenia składu i regulaminu działania Rady Sportu,
4) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych
formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego przez podmioty prowadzące działalność
w sferze pożytku publicznego,
5) powołania

Komisji

Przetargowej

do

przygotowania

i

przeprowadzenia

postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację infrastruktury sportowej placówek
oświatowych w Rudzie Śląskiej - remont boiska przy ZSP 2 przy ul. Glinianej 2”,
6) przyjęcia zasad wdrożenia, realizacji, monitorowania i aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta
Ruda Śląska do 2030 roku - aktualizacja 2018 rok” oraz powołania Pełnomocnika Prezydenta
Miasta ds. Strategii Rozwoju Miasta do 2030 roku.

2.

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

1) Wnioski o dofinansowanie ze środków UE
Na początku roku złożone zostały wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych
na

realizację

18

projektów,

dotyczących

poprawy

efektywności

energetycznej

wielorodzinnych budynków mieszkaniowych znajdujących się w zasobie miasta, zadań
z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji oświetlenia ulicznego. Łączna
wysokość wnioskowanego dofinansowania to 20 mln zł, przy łącznej wysokości projektów
w kwocie ok. 27,5 mln zł.

2) Inwestycje drogowe
Pod koniec grudnia zakończyła się przebudowa ul. Mazurskiej. W ramach inwestycji została
wymieniona nawierzchnia na całej szerokości jezdni, a także wybudowany został nowy
odcinek drogi w kierunku ul. Piwnej. Zadanie obejmowało również budowę chodnika,
przebudowę zjazdów do posesji oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
Koszt zadania wyniósł 2,7 mln zł.

Na ukończeniu jest budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego.
Czynne są już dwa wloty ronda – od ul. Wolności i ul. Magazynowej. Zakończenie inwestycji
determinują warunki atmosferyczne. Do położenia ostatniej warstwy asfaltu oraz
sfinalizowania robót wykończeniowych potrzeba kilku dni z dodatnią temperaturą.
Gotowy jest już nowy most nad Bytomką, wykonany w ramach trwającej przebudowy
ul. Piastowskiej. Miasto czeka na wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Trwają prace
przy przebudowie kanalizacji od mostu w kierunku kościoła.

3)

Budowa Traktu Rudzkiego
Rozstrzygnięty został przetarg na realizację kolejnego odcinka Traktu Rudzkiego. Inwestycja
dotyczy zagospodarowania ruin amfiteatru znajdującego się w rejonie ul. Czarnoleśnej
i utworzenia tam strefy wypoczynku. Zadanie ma się zakończyć w połowie roku, kosztować
będzie ponad 1,2 mln zł i podobnie jak cały Trakt Rudzki objęte jest dofinansowaniem
unijnym.

4)

Rewitalizacja podwórek
Ogłoszone zostały przetargi na rewitalizację czterech kolejnych podwórek w mieście:
przy

ul.

Niedurnego

28,

pomiędzy

ulicami

Hlonda,

Bytomską

i

Grunwaldzką,

przy ul. Dąbrowskiego 7,9,11 oraz przy ul. Strażackiej/Kałusa 18-28. W realizacji jest
rewitalizacja przestrzeni w rejonie ul. Sobieskiego, która ma się zakończyć w kwietniu br.

5)

Karty zbliżeniowe w przedszkolach
Od 1 stycznia br. w miejskich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje elektroniczna ewidencja czasu pobytu
dziecka w przedszkolu. W budynkach, obok wejścia, zostały zamontowane czytniki kart,
rejestrujące przyjście i wyjście, a następnie obliczające czas spędzony przez dziecko
w przedszkolu.

6)

Przekształcenie użytkowania wieczystego
Od 1 stycznia br. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi
stali się ich właścicielami. W Rudzie Śląskiej tego typu uwłaszczenie dotyczy ok. 39 tysięcy
użytkowników. Każdy z nich otrzyma z Urzędu Miasta odpowiednie zaświadczenie wraz ze
szczegółową informacją o zasadach naliczenia tzw. opłaty przekształceniowej oraz jej
wielkości i terminie zapłaty. Przygotowany został również projekt uchwały określający
bonifikatę przy jednorazowej zapłacie opłaty przekształceniowej za 20 lat z góry, za grunt
należący do tej pory do gminy. Projekt czeka na opinię Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
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7)

Nowa kadencja Rady Sportu
8 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Sportu kadencji 2018 – 2023. Rada
zaopiniowała

jednomyślnie

regulamin

otwartego

konkursu

ofert

na

wspieranie

i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2019 roku. Konkurs został ogłoszony
14 stycznia br. i dotyczy: szkolenia grup seniorskich w pierwszym półroczu; szkolenia dzieci
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz utrzymania bazy sportowej niezbędnej do
prowadzenia szkolenia; organizacji i udziału w imprezach sportowych posiadających istotne
znaczenie merytoryczne i promocyjne dla miasta. Łączna pula środków w konkursie to
3,2 mln zł. Na sportowe szkolenie grup seniorskich w drugim półroczu zostanie ogłoszony
osobny konkurs.

8)

400 tys. zł dla SP 16
Szkoła Podstawowa nr 16 pozyskała 400 tys. zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu

Operacyjnego

Województwa

Śląskiego

na

program

„Kompas

-

program

wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi”. W ramach programu szkołę wyposażono w interaktywne tablice, tablety,
podręczniki, gry i pakiety edukacyjne, a także salę doświadczania świata. Wsparciem
objętych zostało 350 uczniów, a 60 nauczycieli bierze udział w doskonaleniu kompetencji
zawodowych.

9)

Działalność związków międzygminnych
19 grudnia w Katowicach odbyło się zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego, podczas którego zatwierdzone zostały lista ocenionych
projektów w naborze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego. Następnie odbyło się Walne Zebranie Członków Związku. Po przedstawieniu
sprawozdania z działalności Zarządu Związku w kadencji 2015-2018 uchwalony został skład
Zarządu na kolejną kadencję, w którym znalazła się prezydent Grażyna Dziedzic. Podjęte
zostały również uchwały w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2019 rok
oraz planu finansowego Związku na 2019 rok. Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków
na pierwszym zebraniu spotkał się nowy Zarząd, którego członkowie na przewodniczącego
ponownie wybrali Zygmunta Frankiewicza.
15 stycznia w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach spotkali się przedstawiciele
gmin Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, aby omówić plan działań związanych z setną
rocznicą I Powstania Śląskiego.
18 stycznia w Bieruniu odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
W porządku obrad znalazły się między innymi następujące tematy: aktualizacja Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego; zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie
przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych; organizacja i finansowanie zajęć z zakresu
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom przedszkolnym i uczniom
w placówkach oświatowych; zagrożenia dla stabilności finansowej samorządów lokalnych;
zmiany prawa w zakresie możliwości prowadzenia przez gminę polityki mieszkaniowej;
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problemy dotyczące systemu oświaty; finansowanie działań mających na celu likwidację
niskiej emisji; potrzeba zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie ochotniczych straży
pożarnych.
W tym samym dniu delegacja Zarządu Związku, w skład której weszła prezydent Grażyna
Dziedzic, udała się do Gdańska na uroczystości pogrzebowe śp. prezydenta Pawła
Adamowicza.
W związku z tragiczną śmiercią śp. Pawła Adamowicza również 18 stycznia w Gdańsku
odbyło się nadzwyczajne zebranie Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, będące
pożegnaniem Zmarłego przez środowisko samorządowe.
22 stycznia w Gliwicach odbyło się zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego, podczas którego m.in. zatwierdzone zostały listy
ocenionych projektów w naborach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego. Rekomendowano też listy projektów planowanych do zgłoszenia
w

ramach

Zintegrowanych

Inwestycji

Terytorialnych,

a

także

dyskutowano

nad

wyznaczeniem koordynatorów ZIT na 2019 r.

10) Rok ważnych rocznic
W tym roku przypada jubileusz 60-lecia powstania Rudy Śląskiej w jej obecnych granicach.
Rozpoczęte zostały przygotowania do głównych obchodów tej rocznicy, planowanych w Dniu
Herbu oraz 1 września. Prezydent Miasta wystąpiła już z wnioskiem o zwołanie na 6 czerwca
uroczystej sesji Rady Miasta. We wrześniu na rynku ma zostać zorganizowany pokaz
mappingu z wizualizacją historii Rudy Śląskiej, połączony z koncertem. W cykl imprez
rocznicowych zostaną również włączone festyny dzielnicowe i koncerty w Parku Kozioła.
Odbędzie się też bieg sztafetowy dzieci szkół podstawowych na dystansie 60 km.
W maju obchodzona będzie 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Również
w Rudzie Śląskiej to wydarzenie zostanie odpowiednio uczczone. Zaproszenie na obchody
przyjął już poseł do Parlamentu Europejskiego – Jan Olbrycht.
Kolejna rocznica to 30 lat od przeprowadzenia pierwszych częściowo wolnych wyborów
w historii Polski po II wojnie światowej.
Kolejną ważną rocznicą będzie stulecie wybuchu I Powstania Śląskiego. Obchody tego
wydarzenia zostaną zorganizowane 17 sierpnia w Orzegowie. Również w tej sprawie
Prezydent Miasta wystąpi z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Miasta o zwołanie
uroczystej sesji.
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3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

19 grudnia

• Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego w Katowicach,
• Walne Zebranie Członków Związku Gmin i

Powiatów Subregionu

Centralnego Województwa Śląskiego w Katowicach,
• Zebranie nowego

Zarządu Związku Gmin i

Powiatów

Subregionu

Centralnego Województwa Śląskiego w Katowicach,
• Spotkanie opłatkowe z dyrektorami placówek oświatowych w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 3,
• Spotkanie opłatkowe w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Pileckiego,
20 grudnia

• Spotkanie opłatkowe z internowanymi, rodzinami katyńskimi i rodzinami
policjantów zamordowanych w Ostaszkowie i Miednoje w Ośrodku dla
Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa,
• Spotkania opłatkowe w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”, placówkach
wsparcia dziennego w Nowym Bytomiu i Orzegowie, Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 i na osiedlu Kaufhaus,

21 grudnia

• Spotkania opłatkowe w placówkach wsparcia dziennego w Wirku
i Czarnym Lesie,

5 stycznia

• Gala Noworoczna w Miejskim Centrum Kultury,

6 stycznia

• Gala Noworoczna w Miejskim Centrum Kultury,

8 stycznia

• Posiedzenie Rady Sportu w Urzędzie Miasta,

9 stycznia

• Koncert Noworoczny w Młodzieżowym Domu Kultury,

11 stycznia

• Spotkanie opłatkowe Sekcji Emerytów i Rencistów Międzyzakładowej
Komisji NSZZ „Solidarność” Huty Pokój,

12 stycznia

• Koncert Młodych Talentów w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3,

13 stycznia

• Koncert w Ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Miejskim
Centrum Kultury,

15 stycznia

• Spotkanie przedstawicieli gmin Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w
sprawie planu działań upamiętniających setną rocznicę I Powstania
Śląskiego, w Świętochłowicach,
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18 stycznia

• Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Bieruniu,

20 stycznia

• XXIV Rudzkie Spotkania Kolędowe w kościele pw. Ducha Św.,
• Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Kultury,

22 stycznia

• Zebranie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego w Gliwicach,
• Spotkanie przedstawicieli gmin górniczych w sprawie podatku od
sprzedaży Kompanii Węglowej Polskiej Grupie Górniczej w Urzędzie
Miasta.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic
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