
PRoToKoŁ
XX sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice,
MDKBogucice-Zawodzie, ul. Ks. L. Markiefki 44a

11 kwietnia 201,6 r.

W sesji wzięło udział 13 z 15 Radnych Jednostki Pomocniczej.
Nieobecni na posiedzeniu byli Radni: Leszek Boniewski, Maciej Guzik.

GoŚcie: dyr. MDK Bogucice- Zawodzie Urszula Nocoń, kierownik merytoryczny MDK filii
Bogucice- Marcin Placek, Radny Rady Miasta- Marek Nowara, Patryk Białas przedstawiciel
Fundacji Napraw Sobie Miasto orazz Katowickiego Alarmu Smogowego, dzielnicowi
Bogucic w składzie: sierż. Michał Wałęga, mł. aspirant Rafał Szydłowski, p.o. st.

Posterunkowego MateuszKrzeszowiak, st. posterunkowy Adrian Sawa, st. aspirant Adam
czarnowski oraz st. sierżant piotr słowik.

Sesja była prawomocna. Rozpoczęła się o godz. 17.30 itrwała do godz. 21.00.

1. Otwarcie sesji

Po stwierdzeniu kworum sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Urszula Koniecko.
Po powitaniu przybyŁych na sesję gości zapoznała obecnych z porządkiem obrad sesji
xx.

2. Powołanie sekretarza sesji

Sekretarzem sesji została Radna Anna Malik.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XIX Rady Jednostki Pomocniczej nr 13

Zaprzyjęciem protokołu sesji XIX zagłosowali wszyscy obecni podczas głosowania
Radni (l0).

4. Zmiany w porządku obrad

W związku zprzybyciem na sesję przedstawiciela Fundacji Napraw Sobie Miasto
PrzewodniczącaRady zaproponowała omówienie w punkcie 5 spraw związanychz
niską emisj ą oraz by w osobnym dodatkowym punkcie (l8) omówić wnioski w
sPrawie zagospodarowania terenu w Ęonie ulic Katowickiej i Henryka Mikołaja
Góreckiego.

zazmianami zagłosowali wszyscy obecni podczas głosowania Radni (l0).

5. WYstąpienie przedstawiciela Fundacji Napraw sobie Miasto oraz Katowickiego
Alarmu smogowego- patlyka Białasa doĘczące zaplanowanych działań
przeciwdziałających niskiej emisji w Katowicach

W imieniu Fundacji Napraw Sobie Miasto i Katowickiego Alarmu Smogowego głos
zabrał PaĘk Białas, który poinformował o rozpoczęciu akcji zbieraniapodpisów pod
Projektem uchwały w sprawie działańnarizecz czystego powietrza w Katowicach.
Głównym punktem działań jest opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji



6.

dla miasta Katowice nalata20l7-2027 (stary program obowiązywał w latach 2009-
2011) oraz przygotowanie i wdroźenie w latach 2016-2017 systemu informowania i
alarmowania mieszkańców miasta Katowice o przehoczeniu norm jakości powietrza
w Katowicach. Opracowana zostanie takżę zmianazasadprzyznawania dotacji na
wymianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach miesżkalnych
na dający efekt ograniczęnia tzw. niskiej emisji i ograniczenia ubóstwa
energetyczne go. C elem działań jest podniesienie poziomu dofi nansowan ia,
zwiększenie kwoty j ednorazowej dotacj i- przeciw dziaŁanie ubóstwu energetycznemu.

Postulowane jest takze zapewnienie w Budżecie Miasta kwoty łącznej 30 mln zł (3
mlnzł rocznie) na wymianę systemów ogrzewania w latach 2017-2027 Dotychczas
kwota była ustalana corocznie, bez gw ar ancj i kontynuacj i.

Rozpoczęto także działania by w Budzecie Miasta Katowice nalata20l7-2027
zabezpieczono środki finansowe narealizację zadaniapod nazwą: ,,Organizacja akcji
społecznych związanych z ograniczeniem emisji", związanego z rea|izacją Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji na kwotę łączną 1 mln zł (corocznie l00 tys. zł).

Ze względu na duże zainteresowanie tematem ze strony Radnych poproszono pana
Białasa o przekarywaniebieżących informacji. Koordynatorem ww. dzińańze strony
Rady został wiceprzewodniczący Rady Marek Mryc.

Informacje bieżące doĘczące §praw organŁaryj nych związanych z tegorocznym
FesĘnem Bogucickim

Głos zabrała pani dyrektor MDI( Bogucice- zawodzie, która przedstawiła do
zaakceptowania Radzie konsultowany wcześniej z Radą szczegółowy program oraz
kosztorys tegorocznych Dni Bogucic. Zazakupienie nagród dla dzieci odpowiedzialni
są Radni Anna Malik, Marek Mryc i Jerzy Waleczekprzy pomocy pozostĄch
Radnych JP.

Wszyscy obecni Radni zaakceptowali przedstawione propozycje.

Tegoroczne Dni Bogucic wzbogacone zostĄ także o odbywające się w parku
Boguckim V Mistrzostwa Polski we wspinaczcę drzęumej będące eliminacjami do
europejskich mistrzostw. W ww. terminie w budynku MDK zaplanowana jest także
międzynarodowa konferencja organizowan a przęz zakJad zięlęni Miejskiej.

Przedstawienie propozycji doĘczących obchodów rocznicorvych

punkt omówiony został przez panią dyrektor MDk, która zaptoponowała program
obchodów 95 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Uroczysto ści rozpoczną się
2 majao godz. l 1.45 na Pl. Wajdy popruęzkoncert plenerowy orkiestry Dętej
Katowice. Wystosowane zostĄ zaproszeniado przedstawicieli Miasta, Rady Miasta,
RJP 13 i 14 oraz wszystkich mieszkańców dzielnicy.

Wszyscy obecni Radni w pełni zaakceptowali program obchodów.

7.



8. Zabranie głosu przez dzielnicowych rejonu dotyczące zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa w Bogucicach

Dzielnicowi Bogucic przedstawili statystyki dotyczące stanu bezpieczeństwa
dzielnicy. Poinformowano także o planowanym wdroźeniu skierowanego do
mieszkańców programu w głównej mięrze dotyczącego zasad współpracy policji z
mieszkańcami. Radni zgłosili kilka newralgicznych miejsc w dzielnicy, które
wymagaj ą szczegolnego patrolowania.

Radni wyrazlli chęć współpracy w zakresie koordynowania działańdzielnicowych
zwięanych z planowanym programem.

9. Informacja Przewodniczącej RJP nr 13 U. Koniecko o działaniach Rady w
okresie międrysesyjnym

W okresie międzysesyj nym zrealizowane zostały przez Radnych następujące przedsięwzięcia:
* 12 i 29 lutego- udział w spotkaniu w sprawie stawu- U. Koniecko, B, Kaczyńska,

* 2? lutego- spotkanie w Muzeum Śląskim w ramach ,,Szychty kreatywnej"-
U. Koniecko, D. Stępień,

ł marzec- działania w sprawie akcji informacyjnej orazzbiórki podpisów pod
inicjatywą lokalną dot. rewitalizacji stawu i terenu przyległego do niego-
U. Koniecko,

* 7 marca- udział w spotkaniuzPrezydentem Katowic w Dąbrówce Małej-
B. KaczYńska, U. Koniecko, złożenie pisma dotyczącego zagospodarowania terenu
w rejonie ulic Monte Cassino, Leopolda, Wiertniczej i Al. Roździeńskiego na ręce
Prezydenta,

* 8 marca- udział w spotkaniu przedstawicieli północnych dzielnic Katowic na
temat polityki senioralnej w mieście zorganizowanym przezR|p Koszutka-
U. Koniecko z udziałem zaproszonych gości: Przewodni cząca i członek Rady
Seniorów UM Katowice,

* 10 marca- udział w spotkaniu z cyklu ,,Wszyscy jesteśmy wspólnotą
samorządową"- B. Kaczyńska, U. Koniecko,

* 72 marca- udział A. Malik i B. Kaczyńskiej w szkoleniu na temat diagnozy
środowiska lokalnego w ramach programu Masz wybór, masz głos
zor ganizowanym przez Stowarzysze ni e B ona Fid es,

* 17 marca- udział w spotkaniu w ramach projektu ,,Szychta kreaĘrwna''-
D. Stępień,U. Koniecko,

'.?' Interwencje do MZUiM w sprawie niedziałającej latarni na działce 70/31przy
ulicy Hoppego- U. Koniecko,

ł ].8 marca- spotkanie z właścicielem firmy Bio gen dotyczące wstępnej oceny
kosztów oczyszczenia stawu w okolicy u. Wiertniczej-|J. Koniecko,



* Wysłanie pisma popierającego wniosek mieszkańca dot. objęcia ochroną lipy-
U. Koniecko,

* Działania w sprawie utworzenia skrzynki e- mailowej dla Rady służącej celom
statutowym,logo Rady, szablonu dyplomu, papieru firmowego- U. Koniecko,

* Działania M. Mryca w sprawie uporządkowania ulicy Sztygarskiej, bramy
wjazdowej na plac zabaw w Parku Boguckim, chodnika między blokami przy
ulicyWajdy L6 a27- dojście do kiosku spożywczego,

* opracowanie informacji o działaniach Rady do gazetki Inicjatywy osiedla
Kukuczki- U. Koniecko, B. Kaczyńska,

* 31 marca- udział Radnego M. Mryca w spotkaniu Koła Miłośników Historii
Bogucic na temat ,,Ięzykślaski istnieje?"- wykład Alojzego Lysko,

* 31 marca- udział Al. Flis i U. Koniecko w spotkaniu zorganizowanym przez Biuro
Prasowe UM Katowice dla przedstawicieli jednostek pomocniczych na temat
procedur tegorocznej edycji BO,

,!, 2 kwietnia- reprezentowanie R|P przez M. Mryca na obchodach 15- lecia
Honorowych Dawców Krwi Koła Bogucice,

'!' 2 kwietnia- udział w spotkaniu zorganizowanym dla mieszkańców Katowic nt.
BO- Al. Flis, B. Kaczyńska, U. Koniecko,

* 6 kwietnia- udział B. Kaczyńskiej i U. Koniecko we wstępnych pracach
związanych z inicjatywą lokalną mieszkańców sąsiadujących dzielnic dot.
zagosPodarowania terenu wokół stawu w rejonie ulic Monte Cassino, Leopolda
i Wiertniczej,

't Działania M. Mryca w sprawie ograniczenia niskiej emisji w mieście- kontakt z
przedstawicielem Fundacji Napraw sobie Miasto,

* Aktualizacja strony internetowej- A. MaliĘ U. Koniecko.

1 0. In formacj a Przewod n iczącej Zarządu K. Ziemiec o działania ch Zarządu w
okresie między XIX a XX sesją

* 21marca- posiedzenie Zarządu, podczas którego omówiono zadaniazręalizowane
Przez RIP w okresie od początku kadencji (kwiecień 2014) do marca 20l6 roku celem
przygotowania sprawozd ania z dotychczasowej działalności RJP l 3,

* omówiono sprawę słupków przy placu zabaw na Osiedlu Wajdy oraz podziękowań
mieszkańców w tej sprawie, uznano za stosowne wystosowanie podziękowania na
ręce prezydenta Miasta za szybkie działanię MzuiM w tej i poprzednich
interwencj a ch zgłaszany ch przez Radę w im ieniu m ieszkańców,



* zgodnie z ustaleniami na poprzedniej sesji zarządwystosował pisma do zzM,
wydziału Budynków i Dróg uM l(atowicę oraz do strazy Miejskiej z prośbą
o wykonanie prac porządkowych we wskazanych miejscach dzielnicy,

ł Przewodnicząca Zarządu zgłosiłaproblem braku chodnika prowadzącego do parkingu
strzeżonego na Osiedlu Wajdy w związkuz czym wystosowano pismo do MZUiM
i Wydziału Dróg i Budynków UM Katowice,

{' wystosowano pismo do MZUiM i Wydziału Dróg i Budynków celem odnowienia
tabliczki z nazwą u|icy Z. Koniarkowej,

* w związku z interwencją mieszkanki podczas ostatniej sesji Rady Zarząd,zwrócił się
do wydziału promocji uM katowice w sprawie wydrukowania plakatów
informujących o tetminach sesji RJP nr l3,

ł z powodu Śmiertelnego wypadku na ul. Ludwika i skargami mieszkańców tejże ulicy
na nadmiemą prędkość przejeżdżających nią samoch odow Zarząd postanowił zwrócić
się z pismem do MzuiM otazwydziału Budynków iDróg w sprawie budowy
wysepek zwa|niających na ulicy Ludwika,

,3, zgodnie z ustaleniami z ostatniej sesji wystosowano pismo-do kzkcop
uwzględniające proŚby schorowanych mieszkańców o uruchomienie na ul. Markiefki
przystanku autobusowego linii 600 w kierunku centrum miasta.

11. RozPatrzenie §praw zgłoszonyc h przezmieszkańców podczas dyżurów Radnych

Na dYzur Radnych w okresie międzysesyjnym zgłosił się jedynie mieszkaniec Osiedla
wajdy celem wyjaśnienia przyczyny postawienia słupków przy placu zaba.w na
Osiedlu. Sprawa zostaławyjaśniona- dokumentacja w biurze Rady.

12.Informacja Przewodniczących StaĘch Zespołów Zadaniowych o pracy w okresie
międrysesyjnym

We wskazanym czasie posiedzenie odbył tylko Zespół ds. Rozwoju i Rewitalizacji
Bogucic dzińającego pod kierunkiem Radnego Damiana Stępnia. Sprawy poruszone
podczas posiedzenia przedstawione są w punkcie l8 niniejszego protokołu.

13. Przedstawienie sprawozda nia z działań Jednostki Pomocnic zej nr |3 za lata od
lrwietnia 2014 do marca 2016- Zarząd JP nr 13

Przewodnicząca ZarząduKatarzyna Zięmiec odczytała przygotowane przez Zarząd
sprawozdanie z dwuletniej działalności RJP nr 13.

Wszyscy obecni Radni (13) zagłosowa|i zaprzyjęciem sprawozdania.

SPrawozdanie do wglądu w dokumentacji Jednostki orazzostanie umieszczone na
stronie internetowej Rady.



14. Analiza i wnioski pĘnące zdoĘchczasowych działań Jednostki- Przewodnicząca
i Wiceprzewodniczący Rady oraz Zarządu

Na wstępie Przewodnicząca Rady podziękowała wiceprzewodniczącemu Rady JP-
M. Mrycowi, Zarządowi JP w składzie: Przewodnicząca-K. Ziemiec,
wiceprzewodnicząca- J. Hercig, Sekretarz- B. Kaczyńska, Radnemu D. Stępniowi
pełniącemu równocześnie funkcję Radnego RM Katowice orazwszystkim pozostałym
Radnym aw szczególności Radnym Aleksandrze Flis i Annie Malik za wzorcowe
zaangtżowanie w dotychczasowe dwuletnie działania Rady.

Następnie Przewodnicząca Rady przypomniałazadania statutowę poszczególnych organów
Jednostki oraz Kontrakt Grupowy,przestlzeganie których gwaranĘe przejrzystość działań
Jednostki.
Analizując dotychczasowę działania Jednostki Pomocniczej nr l3 stwierdzono, że wszystkie
obowiązki statutowe wypełniane były bez jakichkolwiek uchybień. Należy jedynie jeszcze
bardziej zintensyfikowaó działania w kierunku informowania mieszkańców o istotnych
sprawach doty czący ch Jednostki.
Ponadto Przewodnicząca Rady zwróclła uwagę na prawidłowe wypełnianie kart zgłoszeń
m ieszkańcó w or M na bieżące um ieszczanie w dokumentacj i Jedno stki protokołów
zposiedzefipowołanych drogą uchwĄ Rady Zespołów Zadaniowych, za które
odpowiedzialni są ich Przewodniczący.
Przewodnicząca Rady zwrociłauwagę na nierównomierne wywiązywanie się niektórych
Radnych z obowiązku statutowego jakim jest pełnienie statutowych dyżurów dla
mieszkańców.
Radny D. Stępień poruszył kwestię wcześniejsze3o zapoznawania Radnych zpropozycją
uchwał Rady.
W dalszym ciągu obowiązująca jestzasadazwo§rvania Sesji Nadzwyczajnej w sytuacji tego
wymagającej.

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

Radny D. Stępień poinformował o:

* nawiązaniu kontaktu z Komendą Miejską Policji w celu możliwości oddelegowania
grupy policjantów na tegoroczny Festyn Bogucicki;

* obawach mieszkańców domów przy ul. Leopolda młiązanych z budową TBS, która
może ich pozbawić dotychczasowych terenów wokół domów zaatanżowanych pod
ogródki;

* wpĘnięciu do dyrekcji SP nr 13 znadzora budowlanego nakazu zabezpieczenia
elewacji budynku od strony ul. Wróblewskiego, obecnie teręnzabezpieczony jest
taśmą.

16. Omówienie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego- dyskusja, planowane
działania

Radna Aleksandra Flis poinformowała, że do tegorocznej edycji BO przez
mieszkańców Osiedla Wajdy złożony zostanie wniosek dotyczący miejsc
parkingowych.



Radna Anna Malik natomiast zgłosiła wniosek dotyczący rozbudowy skweru
aktywności ftzycznej przy ulicy Wiązowej.

Przewodnicząca Rady poinformowała o zaplanowanych przez Radnego D. Stępnia
rozmowach zprzedstawicielem Rady Osiedla i kierownictwem Administracji Osiedla
im. J. Kukuczki w tym względzie (BO).

17. Informacja o organizowanym przez Stowarryszenie rrBogucice- kierunek
przyszłość" zadaniu publicznym,,Neonowo- kompozytorskie święto ulicy
Markiefki"- Radny M. Michałek-Sekretarz Stowarryszenia

Radny Maksymilian Michałek poinformował o potrzebie dokonania korekty pĄektu.
Z chwllą dokonania zmianzobowiązń się do poinformowania Rady o przebiegu
p lanowane go na okres wakacyj ny prz edsięwzięcia.

18. Omówienie wniosków dotyczących zagospodarowania terenu w rejonie ulic
Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego

Radny D. Stępień- Przewodniczący Zespołu ds. Rewita\izacji i Rozwoju Bogucic
zaproponował by podjąó uchwałę w ww. sprawie. Wszelkię niezbędne propozycje do
niej opracował Zespół na swoim ostatnim posiedzeniu a do.tyczą gwarancji
zachowania śląskiego klimatu w tej części miasta, ewentualnej zabudowy
maksymalnie do pięciu kondygnacji, zakazu grodzenia nowych osiedli, utrzymanie
propoĘi terenów zielonych do ewentualnej zabudowy (25Yo), możliwość zabudowy
w gran icach działki z tr ady cyjną e lewacj ą z czerw onej c e gły ewentualni e

zastosowania tynku.

Po przedyskutowaniu przedstawionych propozycji Rada podjęła i przegłosowała
uchwałę dot. zagospodarowania terenu w rejonie ulic Katowickiej i Henryka Mikołaja
Góreckiego, która znajduje się w dokumentacji Rady.

!0 z l0 obecnych w tej części sesji Radnych zagłosowało za podjęciem uchwały.

19.Zapytania Radnych

Nie zostĄ sformułowanę dodatkowe pytania.

20. KomunikaĘ i wolne wnioski

'.!' sprawa pani Polak- mieszkanki Bogucic, borykającej się z powużnymi problemami
zdrowotnymi,

* adres skrzynki Rady- rjp13@katowice.eu,

'|' zmiana zasad zakupu wiązanek okolicznościowych- przedchęcią dokonania
wydatku zaakceptowanego na rok 2016 zobowiązanijesteśmy do wcześniejszego
kontaktu z UM Katowice, drogą przetargu wyłoniona została do tego celu
lołiaciarnia w centrum miasta,



* IZ kwietnia- spotkanie dla mieszkańców w sprawie tegorocznej edycji BO, prośba
o obecność Radnych,

* 18 kwietnia, godz. L7.00. ul. Techników- internat- kolejne spotkanie w ramach
inicjatynryl lokalnej mieszkańców dot, zagospodarowania terenu wokół stawu,

* Zaproszenie skierowane przezgrupę inicjatywną Zawodzia do udziału w akcji,
której podsumowanie odbędzie się 23 kwietnia,

* 2 maja, godz.12.00, Plac W. Wajdy- obchody 95 rocznicy III Powstania Śląskiego-
wskazana obecność Radnych,

.i. zasady udostępniania dokumentacji mieszkańcom,

* skrytka Rady- parter budynku UM przy Młyńskiej 4,

* w biurze Rady znajduje się opracowanie z realizacji budżetu miasta za rok 2015
oraz broszura na temat budżetu zaplanowanego na 2016 roĘ

* uzupełnienie dyżurów- wakaty na 4 maja, I czerwca,Z9 czerwca,27września,2
listopada, 9 listopada, 16 listopada, 7 grudnia, 21 grudnia, 28grudnia.

t' zamieszczenie na stronie internetowej Rady harmonogramu dyżurów Rady wraz
z nazwiskami dyżurujących w danym dniu Radnych z klauzulą o możliwości
zamiany dyżurującego Radnego w sytuacji koniecznej (Radny sam prosi o
zastępstwo innego Radnego);

głosowanie w powyższej sprawie: 7 za,3- przeciw.

Wnioski:

Radny Krzysztof Bogucki zgłosił sprawę złego stanu technicznego jezdni ulicy
katowickiej i wnioskował o wystąpienie do urzędu Miasta w tej sprawie.
Wniosek uznano za jaknajbardziej zasadny, ale w drodze dyskusji ustalono, że do
sPrawy naleŻy wróciĆ po zakończonych inwestycjach w pobliżu ul. Katowickiej.

2t.Zamknięcie sesji

Po wYczerPaniu porządku obrad sesja zostałazaml<niętaprzęzprzewodniczącąRady.

Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr l3 Bogucice- Urszula Koniecko

n.ł ił'óYłisLlfi Ł:i ".,.


