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Jcdnostka Pomocnicza nr t3
Bogucice

ul. Markiefki44a
40-213 Katowice

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

13 czerwca 2016 r.

W sesji wzięło udział 10 z 15 Radnych Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice.
Nieobecni na posiedzeniu byli Radni: Krzysztof Bogucki, Leszek BoniŃski, Mateusz Gulla,
Maksymilian Michałek, Katarzyna Ziemięc.

Sesja była prawomocna, Rozpoczęła się o godz. t7.30 i trwała do godz. 20.00

Otwarcie sesji

po stwierdzeniu kworum przewodniczącaRady otworzyła xxl sesję.

Powołanie sekretarza sesji

Sekretarzem sesji została Radna Aleksandra Flis.

przyjęcie protokołu sesji xx Rady Jednostki pomocniczej nr 13

ZaPrzYjęciern protokołu sesji XX głosowało 8 obecnycir w tej części sesji Radnych.

Przeciw- 0

4. Zmiany w porządku obrad

Nie zgłoszono zmian.
PrzewodniczącaRady poinformowała jed5mie, że począwszy od sesji XXI w porządku
obrad zamieszczany będzie stĄ punkt,,Trybunał Mieszkańców", w którym obecni na
sesji mieszkańcy będą mogli zabierać głos.

5. Trybunał Mieszkańców

Zewzględu na brak obecności mieszkańców PrzewodniczącaRady przeszła do punktu
6 ustalonego wcześniej porządku obrad.

6. Informacja Przewodniczącej RJP nr 13 U. Koniecko o działaniach Rady w
okresie międzysesyj nym

Działaniamiędzy XX a XXI sesją:

' 12 kwietnia- udziŃ Radnych Al. Flis, B. Kaczyńskiej i U. Koniecko w spotkaniu
zorganizowanym dla mieszkańców Bogucic na tęmat tegorocznej edycji Bo,

' 12 kwietnia- udział Radnych D. Stępnia, B. Kaczyńst<iej i U. ronie"kó w spotkaniu z
Przedstawicielem RO i Administracji Osiedla im. J. Kukuczki dot. planowanych
wniosków do BO,

' l8 kwietnia- udział B. Kaczyńskiej, U. Koniecko w spotkaniu zmięszkańcami i
Przedstawicielami RJP nr l4 celem dokonania uzgodnień do wnioskowania o
zaadaPtowanie pod cele rekreacyjne terenu wokół stawu w rejonie ulic Wiertniczej,
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2.

3.



Leopolda i Bohatęrów Monte Cassino w ramach inicjatywy lokalnej, zęb.ranie 815
podpisów mieszkańców Bogucic i Dąbrówki małej w tej sprawie,
złożęnie pisma wrazz kopią uchwały Rady- odpowiedzi do Wydziału Planowania
Przestrzennego UM Katowice w sprawie zagospodarowania terenu w rejonie ulic H.
M. Góreckiego i Katowickiej- U. Koniecko,
działania doĘczące zamontowaniaporyczy do wyremontowanych schodów w poblizu
przystanku na ul. Katowickiej przy Pl. Wajdy- U. Koniecko,
działania interwencyjne dot. popra\ńiy estetyki zanieczyszczonego terenu przy Wajdy
l8 oraz usunięcia porzuconego samochodu na Osiedlu Kukuczki- U. Koniecko,
praca Radnych nad wnioskami do BO- Al. Flis, A. Malik, B. Kaczyńska, U. Koniecko,
M. Guzik,
żmaja-udział Radnych J. Basty, Al, Flis, B. Kaczyńskiej i U. Koniecko w
dzielnicowych obchodach 95 rocznicy III Powstania Śląskiego, zakupienie przezB.
Kaczyńską okolicznościowej wiązanki,
9 raaja- złożęnie wiąząlfti kwiatów pod pomnikiem na Pl. Wajdy- B. Kaczyńska i U.
Koniecko,
9 majaldział U, Koniecko w spotkaniu roboczym w Bona Fides przedstawicieli rad
jednostek pomocniczych na temat współpracy rad zPrezydęntem Miastą
19,ynajaudział Radnych D. Stępnia i U. Koniecko w kolejnym spotkaniu w ramach
Szychty Kreatywnej w Muzęum Sląskim,
31 maja udział Radnych A. Malik jako organizatora i M. Mryca w zebraniu roboczym
w MDK dot, działań w ramach festynu Bogucickiego, '
31 maja reprezentowanie RIP na konferencji podsumowującej II etap budowy i
renowacji gospodarki ściekowej w Katowicach- U. Koniecko,
7 częrwca- reprezentowanie Rady w uroczystościach zorganizowanych przezZSS nr
9- Radny Maciej Guzik,
3 częrwca reprezentowanię Jednostki Pomocniczej przez M. Mryca i U. Koniecko na
spotkaniu w UM Katowice, głównym celem którego był wybór 3 przedstawicieli
wszystkich katowickich rad do zespołu zadaniowego (dotacja celowa, statut) do
współpracy z władzami miasta,
8 czerwca zorganizowanie przez Radną A, Malik- PrzewodniczącąZespołu
Zadaniowego ds. Festynu Bogucickiego zebrania roboczego celem przygotowania
nagród dla dzieci,
10 czerwca- udział w pierwszym dniu obchodów Dni Bogucic- U. Koniecko, D.
Stępień,
l1 czerwca- udział w Festynie Bogucickim- A. Malik, Al. Flis, J. Hercig, U.
Koniecko, J. Basta, D. Stępień, J. Waleczęk, L. Boniewski,
lż czerwca- reprezentowanie Rady w MDK podczas uroczystościkończących
obchody Dni Bogucic- ,r dwuletni systematyczny odbiór korespondencji z MDK, poczĘ i skrytki w UM
kierowanej do Jednostki- U. Koniecko,

l systematyazne uaktualnianie strony internetowej rady- A. Malik przy pomocy U.
Koniecko.

7. Podsumowanie działań RJP nr 13w zakresie Dni Bogucic- Przewodnicząca
Zespołu ds. Festynu A. Malik

Na wstęp i e Przewodnic ząca Rady podziękowała wszystkim zaangtżow anym w
organizację festynu oraz poinformowała o przebiegu pierwszego Dnia Bogucic na

Osiędlu im. J. Kukuczki, gdzie gościł Wiceprezydent Sobula. Mieszkńcy w tym dniu



m.in. wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej Katowicę a dzięci miały możliwość udzińu
w zabawach oraz obejtzŃy popisy psa policyjnego.

Radna A. Mal i k poinformow ała, że festyn przebiegŁ zgodnie z planem. Główne
nagrody dla dzieci rozlosowane i wręczone zostaĘ przez obecnych na fesĘnie
członków Rady na scenie, ręszta w pawilonie Rady. Wszystkie losy, jak i zaba,wana
dmuchańcach były darmowe co przyniosło wiele radości bogucickim dzieciom.

Wnioski dot. organ iz acji ptzy szłoroczne go Festynu :

Radny D. Stępień przypomniał o konieczności zakupu baneru reklamującego RJP nr
13.

Radna Al. Flis wskazała na koniecznośó umieszczęniawskazówek dotarcia do
namiotu Rady.

Radny M. Mryc zwrócił uwagę na dopracowanie współpracy między organizatorami i
realizatorami przedsięwzięć by w przyszłości nie stwarzać konkurencyjności
dzińaniom Zw i ązkll Górno ś l ąskie go.

Wszyscy byli zgodni, że należy w dalszym ciągu zapewnió dzieciom bezpłatny udział
w grach i zabawach oraz losowaniu nagród.

Na sesję przybyła Radna J. Basta.

8. Rozpatrzenie projektu uchwaĘ w sprawie poliĘki zasiedlania budynków prry
ulicy L. Markiefki

Sekretarz Zarządu B. Kaczyńska odczytała propozycję ww. uchwały, zktórąRadni
zapoznali się przed terminem sesji.

Zaprzyjęciem uchwały nr 24 zagłosowało 7 Radnych.

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 2

9. Informacja Zarządu o działaniach w okresie między XX a XXI sesją

PrzewodniczącaZarządu Radna KatarzynaZięmięc poinformowała o następujących
działaniach:

o złożenie w Radzie Miasta uchwĄ RJP nr ż3,przygotowanie i złożenię w RM
pisma dotyczącego umieszczenia na stronie BIP dodatkowych danych Rady,

o pilotowanie druku plakatów informacyjnych RJP nr 13 oraz odebranie ich z
Ze społu S zkół Pol i g r aftęzno - Mechan icznych w Katowicach,



I

o przygotowanie i skierowanie pisma do MZUiM w sprawach:
- podziękowań za szybkie i solidne interwencje na pisma RJP nr 13,

- prośba o przejście dla pieszych na ul, Wróblewskiego wynikająca ze
zgłoszenia mieszkanki Os. Im. J. Kukuczki podczas dyżuru Rady- przejście
zostało wykonane,
- prośba o wykonanie poręczy przy schodach na Pl. Wajdy- zostńy wykonane,
- prośba o wykonanię nawierzchni asfaltowej wokół piaskownicy ptzy ul.
Wajdy l l wynikającaze zgłoszenia mieszkanki Os. Im. Wajdy,

o przygotowanie i skierowanie pisma do Prezydenta Miasta w ramach
podziękowań za wykonanie remontu schodów przyP|. Wajdy oraz prośba o
interwencję w sprawie nieczystościprzy budyrku znajdującyn się przy ul.
Wajdy zzałączeniem9 zdjęó tego terenu- zostało wykonane,

o przesłanie sprawozdaniaz dwulętnich działańRady na stronę intemetową
Rady.

10. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przezmieszkańców podczas dyżurów Radnych

Podczas dyżurów Radnych w dniach l3 kwiętnia, 20 kwietnia,27 kwietnia, 18 maja,
25 majai 8 czerwca nikt z mieszkańców nie zgłosił signa dyzur, Natomiast l1 maja i
1 czerwca podczas dyzurów Radnych B. Kaczyńskiej i U. Konięcko zgłoszone zostały
sprawy dotyczące wykonania poręczy przy schodach na Pl. Wajdy (interwencja
Przewodniczącej Rady w MZUiM), uporządkowania terenu wokół Wajdy 1 8

(interwencja Przewodniczącej Rady w ZZM) oraz zostało złożone pismo
Stowarzyszenia Nasze Osiedle ŚcigĄ, w którytn zavlartabyła prośba o
zorganizowanie spotkania mieszkańców z Prezydentem Miasta celem omówienia
najistotniejszych spraw dotyczących dzielnicy. Ustalono, że Zarządwystosuje do
Prezydenta Miasta zaproszenie na spotkanie.
Do Przewodniczącej Rady i Radnego RM D, Stępnia drogą elektronicznądotarła
proŚba o upamiętnienie zasług rodziny Wiechułów na tablicy pamiątkowej. Radny D.
Stępień zadeklarował zajęcie się tą sprawą.
ustnie zgłoszona została przez mieszkankę Bogucic podczas Festyru sprawa
doĘcząca wykonania parkingu ptzy cmentarzu od strony ul. Bohaterów Monte
Cassino. Ustalono umieszczenie inwestycji w uchwale Rady dotyczącej propozycji
zgŁoszonych do budzetu miasta narokż017.
Dotarł Radny J. Walęczek.

11. Omówienie działaft związanych z organizacją tegorocznego F'estiwalu Tauron
Nowa Muzyka
Otganizatorem tegorocznego FTNM również będzie MMA. FTNM odbędzie się w
dniach 18- żl sierpnia. Na prośbę Przewodniczącej Rady A. Godziek z MMA przesłał
podstawowe informacje na ten temat. Na plakacie informacyjnym, zgodnie z prośbą
Rady z ubiegłego roku, jako miejsce Festiwalu umieszczono nazwę Katowice-
Bogucice.



Radny D. Stępień przekazń informację uzyskaną od MMA doĘczącąkontynuacji
Festynu dla dzieci,,Pozegnani ę Lata",

12. Informacja Przewodniczących StaĘch Zespołów Zadaniowych o pracy w okresie

międzysesyjnym

PrzewodniczącaZespoŁl ds, Infrastruktury Radna Aleksandra Flis poinformowała

Radę o uzyskaniu zgody na wycinkę drzęw przy uJicy Wajdy 13 i zamknięciu tym

sanlym procedury z Ęm związanej.
Pozostali przewodniczący stĄch Zespołów nie przeprowadzili we wskazanym

okresie posiedzeń.

|3. Zgłoszenie przez poszczególnych Radnych RJP nr 13 spraw wymagających
n atychmiastowej interwen cj i w odpowied nich pod mio tach or az określenie
sposobu ich załatwienia

Przewodnicząca Rady Urszula Koniecko zgłoslŁa następujące sprawy:

- konieczność usunięcia porzuconego sźrmochodu przy ulicy Kurpiowskiej na Osiedlu
im. J. Kukuczki,

- uporządkowanie terenu przy ul. Wajdy 18, ul. L. Markiefki,
- wymianatabliczekwolnostojącychznazwami ulic: Z. Koniarkowej (powtórne),

Mieroszewskiego, Normy,

Zastępca Przewodniczącej Rady Marek Mryc poruszył następuj ąc e sprawy :

- śmieci przed sklepem ,,Żabka" przy ulicy Katowickiej,
- konieczność zrea|izowania wycinki dtzewazg}oszonego do wycinki w poprzednim

terminie,
- usunięcie porzuconego samochodu na ul. Wróblewskiego przed kwiaciarnią,
- lprzątnięcie ul. L. Markiefki i zamontowanie np. kamiennych koszy na śmieci.

Ustalono, że Zarząd wystosuje pisma w ww. sprawach do odpowiednich podmiotów.

14. Wypracowanie przez Radę propozycji do projektu Budżetu Miasta Katowice na
rok2017

Ustalono. by m.in. wnioskować o cyklicznośó imprez środowiskowych.
PrzewodniczącaRady Urszula Koniecko zaproponowałaby zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców (zgłoszenie podczas Festynu) wnioskowaó o budowę parkingu przy
cmentarzu- wjazd od ulicy Leopolda i Monte Cassino. Obecne miejsce do parkowania
jest pełne wybojów i nierówności.

Pozostałe propozycje wniosków do budZetu miasta Radni zobowiązani są przesłaó do

pani SekretarzZarządu Barbary Kaczyńskiej przed terminem sesji wrześniowej.



PrzewodniczącaRady Urszula Koniecko przypomniała, że uchwała Rady w ww.
sPrawie musi być złożona do l0 września br. w związkuz czymzaproponowała
przesunięcie terminu sesji z lż na 5 września. Wszyscy obecni Radni opowiedzieli się
zatakim rozwięaniem.

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

Radny RM Damian Stępień poinformował Radę o następujących sprawach:

- pustostan przy u|icy Piotra ma nowego właściciela, który zamierza go wyburzyó i
wybudować mieszkania pod wynajem,

- między sklepem ,,Biedronka" a budynkami TBS zamlęrzawybudowaó blok
następstw czego obawiają się mieszkańcy,którzy teren wokół swojego miejsca
zamieszkania zaadaptowali pod przydomowe ogródki,

- budynek, w którym funkcjonuje sklep ,,Jaszczurka" zostanie zabezpieczony przez
jego właściciela.

16. Omówienie propo zycli doĘczącej organŁacji II edycji Turnieju Piłki Nożnej o
Puchar Rady - Radny D. Stępień

Radny Damian Stępień poinformował, że tegorcczny Turniej odbędzie się na terenie
na|eżącym do sióstr Jadwiżanek. Radny czyni starania o pozyskanie nagród, koszulek
turniejowych oraz poczęstunku dla dzieci. Konkretna wrześniowa datazewzględów
o r ganizacy jn yc h u stalona z o stan ie w p oźniej szym term in i e.

17. Zapytania Radnych

Radny Damian Stępień zapsĄał o wybór 3 przedstawicięli Rad do współpracy zIJM.
PrzewodniczącaRady przekazńabieżące informacje na ten tęmat i wyjaśniła, że
wszYstkie katowickie jednostki pomocnicze nadal są samostanowiące zgodnie z
obowiązującym Statutem.

18. Komunikaty i wolne wnioski

przewodnicząca Rady urszula koniecko raz jeszcze podziękowała Radnym za
zaangażowarlie w tegoroczne Dni Bogucic atakże przekazałapodziękowania od
kierown i ct§va MDk Fi l ia Bo guc icę or az przekazńa następuj ące informacj e :

r na zebraniu przedstawicieli Jednostek Pomocni czychw dniu 3 czerwcadrogą tajnego
głosowania wybrani zostali następujący Radni: GrzegorzAugustlm z RJP nł 17
(Giszowiec),KrzysztofKraus z RJP nr 8 (Witosa) i Andrzej Najdrowski z RJP nr 6
(Ligota- Panewniki),

' ustalono, ze spotkania wszystkich przedstawicieli jednostek będą odbywać się w
Pierwszy piątek miesiąca w UM Katowice, sala209 nie rzadziej niż I na\łlłartał,



kolejna Szychta Kreatywna w Muzeum Śląskim odbędzie się ż4 częrwca, na której
mile widziani są wszyscy Radni,
l4 czerwca o godz. 14.00 w Sali 209llM Katowice odbędzie się spotkanie dla
p rz ed staw i c ieli Zar ządow w sprawi e b ezpie czeń stwa w m i e śc i e,

. l8 czerwcaw nowej siedzibie NospR odbędzie się koncert orkiestry Dętej katowice,
bilety do odbioru w kasach NOSPR od wtorku 14 czerwca,

. zgodnie z otrzymanymprzezZarząd pismem z harmonogramem, wzorem lat
ubiegłych, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja środków trwałych i wlposźenia
biura naszej j ednostki pomocniczej,

r data kolejnej sesji- 5 września- prośba o umieszczęnie daty sesji na stronie
internetowej Rady,

. prośba o uzupełnienie wakatów dyżurów dla mieszkńców przez Radnych.

Odpowiedzi na interwencje Jednostki:
o odpowiedźzMZUiMna pismo z l8 kwietnia (wpł. 11 maja) doĘczące

uporządkowaniaprzystanku przy ulicy Katowickiej - teren był lprzątniety,
o odpowiedź zMZUlMna pismo z2I klvietnia (wpł. 1 1 maja) dotyczące

progów zwalniających na ulicy Ludwika, nowej tabliczki znazwąulicy
Koniarkowej, przejście do parkingu przy u|. Wajdy- do końca majamiały być
wykonane,

o odpowiedźzZZMna pismo z 14 kwietnia (wpł. 11 maja) doĘczące
uporządkow ania zgłoszonych terenów,

o odpowie dź z wydziału kształtowania Środowiska na pismo z l 3 kwietnia
(wpł. 19 kwietnia) dotyczące objęcia ochroną drzęwa- zostanie poddane ocenie
pod kątem zasadnościjego ochrony,

o odpowiedźkzkcop z 18 majana pismo dotyczące zmiany funkcjonowania
autobusu linii 600 na wielokrotne prośby mieszkańców w podeszĘm wieku-
odpowiedź negaĘwną

o odpowiedź MzuiMzŻ3 maja na pismo dotyczące przejścia dla pieszych na
ulicy Wróblewskiego, poręczy przy schodach na ul. Katowickiej oraz terenu
przy Wajdy 11,

o odpowiedź zUM Katowice na 23 uchwałę Rady.

19. Zamknięcie sesji

Po wyczerpaniu porządku obrad sesja zostałazamkniętaprzezPrzewodniczącąRady.

Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice- Urszula Koniecko

_ Przewodnicząca
RaĄ Jednqstki Pomocniczej nr 13


