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Protokół 
 XXX sesji Rady Dzielnicy nr 13 Bogucice 

MDK Bogucice – Zawodzie, ul. Ks. L. Markiefki 44a 
6 czerwiec 2022r. godz. 17,50 

 
W sesji wzięło udział 9  z 14 radnych. 

Nieobecni: 
L. Boniewski, S. Michalski, M. Michałek, Sz. Sadowski, J. Waleczek. 
 
1. Otwarcie sesji – obecnych  9 radnych, zgodnie z listą obecności. 
Przywitano wszystkich Radnych, gościa pana Aleksandra Sułkowskiego oraz Radnego Rady 
Miasta Damiana Stępnia. 
 
2. Powołanie sekretarza sesji. 
Sekretarzem została wybrana radna Aleksandra Flis. 
 
3. Przyjęcie protokołu  XXIX  sesji Rady Dzielnicy nr 13.   
Za przyjęciem protokołu głosowało 9 uprawnionych Radnych 
Przeciw - 0    
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
4. Zmiany w porządku obrad – przyjęto na początku spotkania wysłuchać gości. 
 
5. Trybunał mieszkańców.  
Pan Aleksander Sułkowski jest jednym z organizatorów corocznej akcji sprzątana Alp w ramach  
akcji SprzątaMy Dzielnice. Z powodu regularnego gromadzenia śmieci w tych  samych miejscach 
sugeruje, że są one przywożone samochodami i nielegalnie składowane w miejscach do tego nie 
przeznaczonych. Należy zawnioskować o szlabany zamykające możliwość dojazdu do miejsc 
notorycznego wywożenia dużej ilości śmieci.  Drugi wniosek dotyczy przesunięcia znaku zakazy 
parkowania dla umożliwienia parkowania trzem samochodom które nie będą utrudniać przejazdu 
samochodom MPGK.   
Po dyskusji nad wnioskami radni przekazali wnioski w celu dopracowania treści. 
Przybył radny J. Waleczek 

 

6. Informacja Przewodniczącej RD nr 13 o pracach Rady w okresie międzysesyjnym od 
10.05.2021r. do 06.06.2022r:  

 Utrzymanie stałej korespondencji z biurem Rady Miasta Katowice 

 Utrzymanie stałego kontaktu z MDK Bogucice – Zawodzie oraz radnym Damianem 

Stępniem 

 Uczestnictwo w zdalnej sesji Rady Miasta Katowice 

 Kontakt z Wydziałem Rozwoju Miasta Katowice w związku z planowanym budżetem RD na 

rok bieżący. 

 Udział w uroczystości pogrzebowej członka Rady Dzielnicy śp. Andrzeja Jakubowskiego. 

 Przekazanie radnym korespondencji dotyczącej Zielonego Budżetu 
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7. Informacja Przewodniczącej Zarządu o  pracach Zarządu w okresie od 10.05.2021r. do 

06.06.2022r: 

 Zamieszczenie następujących informacji na stronie www Rady, FB i BIP: 

 Informacji o sesji czerwcowej oraz zmianie harmonogramu dyżurów. 

 O nowej edycji Zielonego Budżetu 

 Informacji o Dzielnicowych z Bogucic; 

 O rozpoczynających się konsultacjach społecznych „Strategia Rozwoju Miasta”. 

 W dniu 13 maja wizja w terenie wraz z mieszkanką dzielnicy w sprawie ustalenia miejsca 

dla nowych koszy ulicznych  oraz na psie odchody, o które wnioskuje mieszkanka. 

 Prowadzenie rozmów ze Strażą Miejską - Oddział Ochrony Środowiska w sprawie 

zabezpieczenia terenu przy Hałdzie, przed podrzucaniem różnego rodzaju śmieci na tereny 

zielone.  

 Odebranie następującej korespondencji: 

 od mieszkańca osiedla Ścigały w sprawie postawionego na wniosek Rady znaku 

zakazu parkowania. Sprawa zostanie omówiona przez mieszkańca na najbliższej 

sesji. 

 pismo Radnego Dzielnicy nr 8 Osiedla Witosa  Pawła Pietrasika wystosowane do 

Prezydenta miasta Katowice  z prośbą   o rozważenie skierowania patroli Policji,  

finansowanych z budżetu Miasta Katowice, do pełnienia służby w ramach patrolu na 

dzielnice miasta Katowice w okresach weekendowych. 

W wiadomości do Rad, zachęca do przeredagowania załączonego pliku  i wysłania  

pism, w celu możliwości zwiększenia bezpieczeństwa w naszych dzielnicach w 

miejscach najbardziej zagrożonych. 

 Przygotowanie następujących projektów Uchwał: 

 Uchwała nr 85 w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 13 

Bogucice; 

 Uchwała nr 86 w sprawie: wstąpienia do Rady Dzielnicy nr 13 Bogucice nowego 

radnego; 

 Uchwała nr 87 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta 

na rok 2023; 

 Uchwała nr 88 w sprawie: powołania doraźnego zespołu do opracowania - 

regulaminu pracy Rady. 

 Przekazanie informacji Radnym oraz do Biura Rady Miasta o śmierci Radnego - Pana 

Andrzeja Jakubowskiego. Po konsultacjach z Przewodniczącą Rady ustalono, iż w 

pogrzebie będzie uczestniczyć przedstawicielka Rady, która złoży w imieniu Rady 

symboliczną wiązankę. Na pogrzebie Radę reprezentowała radna Barbara Kaczyńska za co 

w imieniu Rady dziękuję. 

 Korespondencja wysłana: 

- pismo do Wydziału Edukacji i Sportu z prośbą o uruchomienie środków w wysokości 

1.000zł. z rezerwy celowej Rady Dzielnicy dotyczącej zakupu koszulek dla wolontariuszy 

Biegu dookoła Bogucic. 

 Zgłoszenia i interwencje: 

- dnia 11 maja zarząd ponownie zgłosił  brak opróżniania koszy ulicznych przy skwerze 

aktywności Mieszkańca na ul. Wiązowej. Po interwencji kosze zostały uprzątnięte. 

 Odbieranie i przekazywanie wpływającej korespondencji. Obsługa skrzynki e-mailowej RJP 

oraz przekazywanie bieżących informacji, drogą e-mailową Radnym Rady Dzielnicy. 
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8. Skargi i wnioski mieszkańców wniesione korespondencyjnie na adres  e-mailowy – zgłoszono 
prośbę o informację w sprawie pojawiających się w dzielnicy gier hazardowych i sklepów z 
dopalaczami. Sprawa została przekazana Policji a o interwencji zostaniemy powiadomieni przez  
J. Waleczka po rozwiązaniu problemu. 
 

9. Informacje dotyczące stałych zespołów -  protokoły spotkań w biurze Rady Dzielnicy 

Zespół ds. promocji opracowywał informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń. 

Zespół ds. bezpieczeństwa opracowywał problemy do zgłoszenia do Policji 

Zespół ds. kultury, sportu i edukacji opracowywał planowane imprezy  

Zespół ds. rewitalizacji, infrastruktury i rozwoju dzielnicy Bogucice  opracowywał zgłoszone 

problemy. 

  

10. Komunikaty i wolne wnioski.  

Poddano głosowaniu następujące Uchwały. 

 
Uchwała Nr 85 Rady Dzielnicy Nr 13 Bogucice z dnia 06 czerwca 2022 r. 
w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 13 Bogucice. 
Stwierdzająca wygaśnięcie mandatu Pana Andrzeja Jakubowskiego, radnego Rady Dzielnicy nr 13 
Bogucice, wskutek śmierci. 
Za przyjęciem Uchwały głosowało 10 uprawnionych Radnych 
Przeciw - 0    
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
 
Uchwała Nr 86 Rady Dzielnicy Nr 13 Bogucice z dnia 6 czerwca 2022 r. 
w sprawie: wstąpienia do Rady Dzielnicy nr 13 Bogucice nowego radnego. 
Stwierdzająca wstąpienie do Rady Dzielnicy nr 13 Bogucice Pani Zdzisławy Brzezińskiej. 
Za przyjęciem Uchwały głosowało 10 uprawnionych Radnych 
Przeciw - 0    
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Uchwała Nr 87 Rady Dzielnicy Nr 13 Bogucice z dnia 6 czerwca 2022 r. 
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2023 
Zawnioskować do Prezydenta Miasta Katowice o uwzględnienie i zabezpieczenie środków 
finansowych w budżecie miasta Katowice na rok 2023 na realizację następujących zadań: 

 Ukwiecenie ul. Markiefki w okresie wiosenno -  letnim w roku 2023 (pelargonie) – 
12.000,00zł. 

 Montaż półpodziemnych zbiorników na odpady segregowane przy ulicach Lubuskiej 
i Kurpiowskiej – 200.000,00zł. 

 Montaż dodatkowych koszy w Dzielnicy Bogucice – 9.000zł. 

 Utrzymanie strony internetowej (opłata za domenę i prowadzenie strony) - 4.000 zł. 

 Naprawa nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Wiązowa – Modrzewiowa –Wajdy – 
100.000zł.  

 Ustawienie szlabanów uniemożliwiających wjazd pojazdom na teren Hałdy przy ROD 
„Słoneczne Wzgórze” – 15.000 zł. 

 Remont chodnika ul. Łużycka i ul. Kurpiowska – 150.000 zł. 

 Montaż oświetlenia na Skwerze Koszyckim – 20.000 zł. 
Za przyjęciem Uchwały głosowało 11 uprawnionych Radnych 
Przeciw - 0    
Wstrzymało się od głosu – 0 
 

Uchwała Nr 8 Rady Dzielnicy Nr 13 Bogucice z dnia 6 czerwca 2022 r. 
w sprawie: powołania doraźnego zespołu do opracowania - regulaminu pracy Rady,  
Powołać doraźny zespół do opracowania - regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 13 Bogucice 
w składzie: 
1 Sławomir Michalski - Przewodniczący 
2 Katarzyna Ziemiec – zastępca Przewodniczącego 
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Za przyjęciem Uchwały głosowało 11 uprawnionych Radnych 
Przeciw - 0    
Wstrzymało się od głosu – 0 
 
Radny Damian Stępień zapoznał radnych z informacjami dotyczącymi dzielnicy w  okresie od 
10.05.2021r. do 06.06.2022r 
•  Zgodnie z zapowiedziami Miejski Zarząd Ulic i Mostów w odpowiedzi na wniosek Radnego 
wymienił oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Ks. L. Markiefki na oprawy typu LED  
• Przeprowadzono prace naprawcze  ul. Krakusa i Węglanej (prywatne  ulice) tak aby 
zanieczyszczenia nie spływały na ul. Markiefki. Dziękujemy radnemu Piotrowi Rejmanowi za 
pomoc i zaangażowanie.     
• Tauron Ciepło rozpoczął prace związane  podłączeniem kolejnych kamienic do sieci 
ciepłowniczej przy ul. W. Wróblewskiego 31, 31a, 33, 33a,  
• Miasto pozyskało środki finansowe z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na 
realizacje budowy nowego parku między Bogucicami a Dąbrówką Małą. 
• Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na prace drogowe związane z połączeniem 
ulicy Dobrowolskiego z ulicą Katowicką (inwestycja o wartości ok 35 mln)  
• Lex  deweloper na Wrocławskiej - jest zapowiedź inwestora dotycząca planów budowy  
• Zakończyła się VII edycja festiwalu Muzyczne Wieczory w Bazylice  
• Radny spotkał się z Miejskim Komendantem Policji panem Arkadiuszem Konowalski. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Zamknięcie sesji.  Godzina - 19,45. 
 
 
 
 

 


