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W sesji wzięło udział9 z15 Radnych Jednostki Pomocniczej nr 13.
W sesji wziął udziń Radny UM Katowice, Okręg 5 Maciej Biskupski oraz w podwójnej roli
RadnY Damian Stępień. Pozostali Radni z Okręgu 5: Kryst}na Panek, Marek Ńo*urą Witold
Witkowicz nie odp owi ę dzieli na zapr o szeni e Rady.

Nieobecni na posiedzeniu byli Radni: Krzysztof Bogucki, Leszek Boniewski, Mateusz Gulla,
Maciej Guzik, Anna Malik, KatarzynaZiemiec.

Sesja była prawomocna.Rozpoczęła się o godz. 18.00 i

W czasie oczekiwania na kworum głos zabrał kierownik działumerytorycznego MDK filia
Bogucice Marcin Placek, który poinformował Radnych o pogarszające3 się sY-uacji
budżetowej MDK oraz przedstawił pod rozvłagę *stęprrą p.oporyó.;ę &ganiźacji'
PrzYszłorocznYch Dni Bogucic. Po uwagach dotyczących terminu Festynu ustalono, że
ostateczne decyzje podjęte zostaląw czasie grudniowej sesji.

1. Otwarcie sesji

Po stwierdzeniu kworum sesję otwotzyła i prowadziła przewodnicząca Rady Urszula Koniecko.

2. Powołanie sekretarza sesji

Sekretarzem sesji została Radna Aleksandra Flis.

3. Przyjęcie protokołu sesji XXII Rady Jednostki Pomocniczej nr 13

zaptzyjęciem protokołu sesji xxII zagłosowali wszyscy obecni na sesji Radni.

4. Zmiany w porządku obrad

Nikt z Radnych nie wniósł poprawek do porządku obrad.

5. Trybunał Mieszkańców

Z uwagi na brak obecności mieszkańców przewodniczącaRady przes zła doprocedowania
kolejnego punktu.

6, Zdefiniowanie niezrealizowanych potrzeb dzielnicy- Przewodni czący StaĘch
Zespołów Zadaniołłych RJP nr 13

Jako Pierwsza g]os zabrałaprzewodniczącaZespołu ds. Infrastruktury- Radna Aleksandra Flis.
Omawiane sprawy w załączeniu.

NastęPnie głos zabrał przewodniczący Zespofu ds. Bezpieczeństwa- Radny Jerzy Wale czek,który
na wstęPie stwierdził, ze obserwuje poprawę bezpiecz€ństwa w dzielnicy. Spraó wskazane przóz
Zespoł do załatwienia:

trwała do godz. 21.I5.



- monitorowanie planów objęcia monitoringiem ulicy Ks. L. Markiefki,

- propozycjaby nawiązaĆ kontakt z kibicami GKS Katowice celem omówienia zasad ich
funkcj onowania w dzielnicy.

W imieniu przewodniczącej Zespołu ds. Promocji głos zabtałaprzewodnicząca Rady Urszula
Koniecko, która zreferowała nadesłanę przezprzęwodniczącąZespołuAnnę Malik materiały.
Opracowanie w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji i Rozwoju Radny Damian Stępień poinformował o
powstaniu i znaczęniu dla dzielnicy bistra ,,Bogucice" oraz zaproponował:

- zor ganizowani e ko nkursu na najb ar dziej zadbane obej ś c i e ;

- dopilnowanie by 3 razy w roku ulica Ks. L. Markiefki była oflagowana;

- rozProPagowanie możliwoŚci zagospodarowania,,Lokalu na Kulturę" znajdującego się przy
ulicy Katowickiej.

ZesPÓł ds. Edukacji, Kultury i Sportu ze względl na nieobecność przewo dniczącego Macieja
Guzika nie omówił planowanych działań.

7. Omówienie i zaplanowanie dalszej strategii działańwe współpracy zRadnymi Rady
Miasta- Okręg 5 celem zaspokojeniazdiagnozowanych potrzeb dzielnicy- dyskusja

Z uwagi na brak odpowiedzi ze strony UM Katowice na sprawy zawartę w uchwałach nr 26 i 27
złożonYchprzezRadę oraz Radnych RM z Okręgu 5 na ręce PrezydentaMiasta przedyskutowano
fo^y realizacji zadańbieżących. Merytorycznym wsparciem w dyskusji byli Radni Rady Miasta
Maciej Biskupski i Damian Stępień. Ustalono mające szansę narea|izację priorytety w
działaniach oraz formy realizacji poprzez wnioskowanie do budżetu miasta, nci, inic.latywy
lokalnej w przaszłym roku, kierowanie pism do odpowiednich jednostek.

8. Informacja Przewodniczącej RJP nr 13 U. Koniecko o pracach Rady w okresie
międzysesyjnym

Na wstępie przewodniczącaRady Urszula Koniecko podziękowała Radnemu Damianowi
StęPniowi za perfekcyjne koordynowanie II Turnieju o Puchar RIP nr 13 dla dziecibogucickiclr
szkół podstawowych.

NastęPnie przewodniczącaRady przedstawiła dzińaniaRady międ zy 6 września a 13
listopada 2016 roku:

tZwrześnialdziałRadnych A. Malik, M. Guzik, B.Kaczyńska i U. Koniecko w
spotkaniu zmieszkńcami dzielnicy na temat tegorocznej edycji Bo oraz
zgłoszonych do BO wniosków;
23 v,lrześńa przeprowadzenie inwentaryzacjibiura Rady- Radna K. Ziemiec przy
pomocy U. Koniecko;
ż3 września- Mini Piknik zlniĘatyvvą- IOK- B. Kaczyńska, U. Koniecko;
12 pażdziemika- udział Radnych Al. Flis, A. Malik, J. Waleczek, K. Bogucki, U.
Koniecko w konsultacjach społecznych zorganizowanych przezKomendę Miejską
policji w katowicach na temat tworzenia i funkcjonowania Map zagrożeń;
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l wzorem lat ubiegłychzłożenie w imieniu Rady życzeńzokĄiżw.DniaNauczyciela
na ręce dyrektorów szkół bogucickich- U. Koniecko;

' 14 pńdziernikaudziń Radnych D. Stępnia i U. Koniecko w panelu dlskusyjnym na
temat znaczenia obiektów kultury dla mieszkańców;

' 2l pńdziemikareptezentowanie RIP nr 13 na spotkaniu katowickich rad jednostek
pomocniczych- U. Koniecko;

' 29 pńdziemikazorganizowanie Turnieju o Puchar RJP 13 przezRadnego D. Stępnia
orazrepręzentowanie Rady podczas Tumiejuprzez Radnych A1. Flis, B. Kaczyńską,
M. Guzika, M. Mryca, U. Koniecko;

' 31 pńdziemikazłożenięprzez Radne B. Kaczyńską i U. Koniecko wiązanekna
grobach Wiceprezydenta Katowic JózefaKocurka, Nieznanego Żołnięrza orazpod
tablicą pamiątkową poświęconą Jerzemu Kukuczce; organizacja zamówienia- B.
Kaczyńska;

l Ą listopada- reprezentowanie Rady pruęzAl. Flis, M. Mryca, D. Stępnia i U.
Koniecko na koncercie Orkiestry Dętej Katowicę z okazji 98 rocznicy odzyskania
ptzez Polskę niepodległości ;

' 8 listopadaudział Radnych B. Kaczyńskiej i U. Koniecko wrazzprzedstawicielami
RJP nr 14 DąbrówkaMńaw spotkaniu z Wiceprezydentem Bojarunem na temat
zagospodarowania teręnu w okolicy stawu oraz obiecanej realizacji budowy parkingu
wzdhż ul. Bohaterów Monte Cassino;

' 10 listopada- reprezentowanie Rady przęzM. Mryca na pokazie talentów w ZSS;r rozpropagowanie przez M. Mryca konkursu na najlepszego radnego w mieście;
' złożenie z okazji ŚwiętaNiepodległości wipanki pod PomnikiemBohaterów II wojny

i Powstań Śląskich- B. Kaczyńska, U. Koniecko; oryarizacjazamówienia B.
Kaczyńska;

. aktualizacja strony internetowej- A. Malik, U. Koniecko, M. Mryc;r starania obezpłatny wydruk plakatów zawierających podstawowe dane na temat Rady
oraz zaproszenie mieszkańców dzielnicy do udziału w sesjach i dyżurach Rady celem
zakywizowartia mieszkńców Bogucic do współpracy- U. Koniecko- wykonawca
,,Miastostrada";

' wysłanie prośby do Zarządu KSM o umożliwienie akcji informacyjnej na temat
działń Rady- U. Koniecko;

l interwencja w sprawie porzuconych na Osiedlu im. J. Kukuczki samochodów- U.
Koniecko;

' udział Radnego D. Stępnia w kolejnym spotkaniu w ramach,,Szychty kreatywnej";
' nańązanie współpracy z dyrekcją Mops w katowicach w sprawie programu

,,Bogucice- Moje Miejscę naZlemi"- lJ. Koniecko;

9. Omówienie zasad funkcjonowania rad jednostek pomocniczych oraz trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realŁację zadań publicznych w ramach
inicjatywy lokalnej- Przewodnicząca RJP nr 13 U. Koniecko

PrzewodniczącaRady U. Koniecko w oparciu o informacje uzyskane w czasie spotkania
przedstawicieli katowickich rad jednostek pomocniczych2l października wlJtzędzie Miasta
Katowice omówiła propozycję uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadańpublicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Nowością w ocenie jest
krYterium IX -,,Opinia Rady Jednostki Pomocniczej". Dzięki pozytywnej opinii wniosek
uzyskuje dodatkowo 10 punktów, negatywna opinia lub jej brak to 0 punktów. Minimalna ilość
punktów oceny końcowej warunkującaprzyjęcie wniosku do dalszego procedowania wynosi 35.
Wnioski powinny być złożone na formularzu, którego wzór określi zarządzeniem Prezydent



Miasta Katowice. Projekt uchwĄ zostanie przekazany do konsultacji z organizacjami
samorządowymi w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o olontariacie,

Nowością takżę mabyó ptzyznanie radom w roku 2017 (w miejsce poprzednich środków w
wysokości 150.000 zł) do rozdysponowania 10.000 zł. W najbliższym czasie Prezydent Miasta
Katowice wyda rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozdysponowania tej kwoĘ
przez rady.

10. Informacja Przewodniczącej Zarządu K. Ziemiec o działaniach w okresie między
XXII a XXIII sesją

Ze wzg|ędu na usprawiedliwioną nieobecność Przewodniczącej Zaruądu dzińania zręfęrowała
Sekretarz Zarządu Barbara Kaczyńska. DzińaniaZarząduw ww. okresie byĘ następujące:

o dopracowanie omówionych i przegłosowanych na poprzedniej sesji 12 wniosków do
budżetu miasta na rok 2017on-line- PrzewodniczącaZarząduKatarzynaZiemiec;

o złożęnię do UM uchwał Rady nr 26 i27- PrzewodniczącaZarządu K. Ziemiec;

. udział w inwentaryzacji biura Rady- przewodniczącak. ziemiec:'

. sporządzenie i ńożenie pisma na ręce Przewodniczącej Rady Miasta informacji na temat
wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Komendy Miejskiej Policji oraz
poinformowanie KMP drogą elektroniczną o wyborach do ww. Rady;

. przeprowadzenie rozmowy z asystentem Prezydenta Miasta Katowice na temat
zaproszenia Prezydenta na spotkanie z mieszkańcami Bogucic, które zostało skierowane
we wrzeŚniu- przewodnicząca Zarządu K. Ziemiec. Przewodnicząca została
poinformowana, że pan Prezydent sam zaprasza mieszkańców i ustala terminy spotkań. W
zwiapkuzpov,ryższymnarazie nie dojdzie do spotkania mieszkańców i radnych dzielnicy
z Prezydentem.

Następnie Sekretarz Zarządu B. Kaczyńska odczylała pismo Komendanta Strży Miejskiej, który
zamieszczony jest w dokumentacji Rady.

11. Zapytania Radnych

Nie zadano żadnych dodatkowych pytań.

12. Omówienie inicjatyrvy rządowej ,,Krajowa Mapa ZagrożeńBezpieczeństwa"- Jerzy
Waleczek- Przewodniczący Zespołu RJP nr 13 ds. Bezpieczeństwa, Krrysztof
Bogucki- Przedstawiciel RJP nr 13 do Rady Społecznej Komendy Miejskiej Policji

Ze względu na wcześniejsze opuszczenie przez Przewodniczącego Zespołu ds. Bezpieczeństwa
Jerzego Waleczka posiedzenia Rady oraz nieobecność na nim Radnego KrzysńofaBoguckiego
głos w tej kwestii zabrĘ Radne Urszula Koniecko- PrzewodniczącaRady oraz Aleksandra Flis-
członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa, które omówiĘ funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Za pomocą I<NIZB można przekazywaó informacj e o zagrożeniach
występujących w okolicy. Zgjoszeń do Mapy można dokonywaó za pośrednictwem interaktywnej
strony internetowej. Naniesione przęz mieszkańców zagrożenia ukierunkuj ą działaniaPolicji.
Dodatkowymi informacjami na ten temat dysponują dzielnicowi.



MaPa nie słuzy do z$aszaniapotrzeby pilnej interwencji. W tego typu przypadkach należy
skontaktow aó się z najbliższą jednostką Policj i lub skorzys tać z numęrów alarmowy ch 997 lub
112.

13. RozPatrzenie spraw zgłoszonych przez mieszkańców podczas cotygodniorvych
dyżurów Radnych RJP nr 13

W czasie dYżurów Radnych Aleksandry Flis i Anny Malik wpłynęła prośby mieszkańców o
interwencję Rady dotyc zące posadzenia drzew w zamianza zastosowane wycinki oraz wykonania
Tiejsc Parkingowych na Osiedlu Wajdy. Ustalono, żeww. sprawami zajmiĆ się Przewodnicząca
zespołu ds. Infrastrukt ury i zarząd poptzez wystosowanie odpowiednich pism.

Przewodnicząca Rady U. Koniecko ptzecz5Ąała prośbę mieszkańca doĘczącąwykonania wiaty na
PrzYstanku Przy ulicy Katowickiej w stronę Dąbrówki MaĘ lub jego ewentualne przesunięcie ze
względu na jego ciasne usytuowanie, która wpłynęła do Rady drogą elektroniczną. o-ó*io1o
treść pisma w tej sprawie do wysłaniaprzezZarząd.

fu9ry Al. Flis odczytałapismo złożonę przed opuszczeniem sesji przezRadnego J. Waleczka w
imieniu mieszkańców. Ustalono wysłanie pisma do Urzędu MiaŚta w tej sprawie.

14.Informacja Radnego RM Katowice D. Stępnia o działaniach w okresie między
sesjami

Radny D. Stępień poinformował o:

- przebiegu i otganizacji II Turnieju o Puchar Rady,

- złożonych przez siebie wnioskach do budżetu miasta na rok 2017,

- przebiegu spotkania w ramach,,Szychty kreatywnej'',

- rozbiórce kamienicy przy ulicy Piotra,

- Premierze książki J. Krzyka,,Szałfynster'o, która będzie mińamiejsce 30 listopada w Muzeum
Sląskim.

RldnY RM D. StęPień.wystąpił takze zpropozycjami by w przyszłości zorganizować konkurs na
najestetYczniejsze obejście domu atakżę rotganlrować-akcję uprzątnięcia Farku Boguckiego.

15. KomunikaĘ i wolne wnioski

Przewodnicząca Rady przekazałanastępujące komunikaty:

' logo RJP nr 13- nie dla celów komercyjnych, projekt sfinansowany przezMMA,
' Zgodnie z interwencją Rady wykonane zostały nowe tablice znanłlimiulic

Mieroszewskiego i Koniarkowej,

' do RadY wpłynęło potwierdzenie otrzymariapruezUM uchwał Rady nr 26 i27- w
sprawie wniosków do budżetu miasta na rok 2017,

' w kwartalniku ,,Ptzytoda Górnego Śląska" ukazał się artykuł nt. możliwości
zagosPodarowania terenu wokół stawu w rejonie ulic Leopolda, Wiertniczej i
Bohaterów Monte Cassino,



. do Rady wpłynęło pismo zwydzińllpromocji w sprawie zamontowania tablic
informacyj n}ch wóhostoj ących,

o wydrukowane zostały plakaty informacyjne dla mieszkńców w ilości 207 sńllk z
przypomnieniem i zaproszeniem na sesje i dyinlry Radnych, sfinansowane w całości
przez Miastostradę,

o mimo braku środków czynione są starania by odbyła się III edycja ogłoszonego przez
RIP 13 Konkursu na NajlepszegoUcznia szkół bogucickich, wręczenie pozyskanych
dzięki Radnym nagród odbędzie się 15 grudnia w MDK podczas obchodów ,,Urodzin
Bogucic", PrzewodniczącaZaruądu wystosuje do dyrektorów odpowiednie pisma w
tej sprawie,

. w s§czniu na stronie internetowej Rady zamieszczonę zostaną skany dyżurów i
obecności na sesjach.

Wnioski:

ZastępcaPrzewodniczącej Rady Marek Mryc zgłosił dwa wnioski dotyczące:

- uporządkowania terenu pod mostem na końcu ulicy Ks. L. Markiefki oraz likwidacji
zagrużającychbezpieczeństwuznaj&$ącychsięnanimbalustrad,
- poprawy bezpieczeństwa przy vłyjeździe zulicy Sźygarskiej na ulicę Katowicką.

Radna Aleksandra Flis przedstawiła wniosek autorstwa Radnego lerzego Waleczka o
zabetonowanie znaków drogowych przy progachzwa|niĄących znajdujących się na ulicy
Ludwika.

Ww. wnioski zostały przedyskutowanę ptzez Radę. W wyniku dyskusji ustalono skierowanie
przez Zarząd pism do odpowiednich instytucj i.

16. Zamknięcie sesji

Po wyczerpaniu porządku obrad PrzewodniczącaRady U. Koniecko zamknęłaXXIII sesję.

Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice- Urszula Koniecko

_ , Ęr,zeq9_dniczącaRadyJednostki Pomocnicaej nr 13Bo8!ąice,&Ą,
Urszula Xoni#o


