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SPRA WOZDANIE
POMOCNICZEJ

Z DZIAŁALNOŚCI RADY JEDNOSTKI
NR 15 - SZOPIENICE - BUROWlEC

ZA OKRES

V KADENCJI

(23.03.2014 - 23.03.2018)

Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec rozpoczęła V kadencję
swojej działalności w dniu 23-03-2014r. Dnia 24-04-2014 odbyła się pierwsza
sesja na której wybrano władze RlP nr 15 w następującym składzie:
Przewodniczący RlP - Pan Jan Flasza
Wiceprzewodniczący RJP - Pan Grzegorz Pawlok
Przewodniczący Zarządu RJP - Pan Tomasz Rokicki
Wiceprzewodniczący Zarządu RlP - Pan Johann Bros
Sekretarz Zarządu - Pani Beata Fiszer
Pozostali radni RJP (wg alfabetu):
Adamczyk Marian
Bochniak Marcin
Frelich Jerzy

Knapik Mirosława
Kokoszka Adamczyk
Malina Michał
Marońska Halina
Plewniak Barbara
PorwołAnna
WolfMarek

W trakcie V kadencji RlP odbyła XXIII sesje, podczas których podjęto pod
głosowania 80 uchwał.
Frekwencja na sesjach kształtowała się następująco:
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Frekwencja na cotygodniowych dyżurach malała z każdym rokiem - Zarząd nie
miał wpływu na zmobilizowanie Radnych do obecności na dyżurach.
Dwóch z radnych przez okres całej kadencji nie podjęło współpracy z RJP - nie
zrzekli się również dobrowolnie mandatów.
Do dnia 30-04-2016 dyżury RJP odbywały się w każdy wtorek w godz. 17:00 19:00 w siedzibie rady przy ul. Wiosny Ludów 24 Katowice /40-374/. Od dnia
11-05-2016 zmieniono terminy dyżurów na każdą środę w godz. 17:00-19:00 w
siedzibie RlP oraz w każdą drugą środę miesiąca w godz.: 17:00 - 18:00 w
Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 36 przy ul. Hallera 28 w Katowicach
(MDK Szopienice - Giszowiec).
Główne zadania nastawione były na poprawę wizerunku i bezpieczeństwa w
dzielnicy. Podczas V kadencji zrealizowano następujące zadania, m.in.:
- budowa skateparku na skwerze Hilarego Krzysztofiaka - zadanie zrealizowane
w ramach budżetu
RJP, sfinansowane częściowo z budżetu rady z poprzedniej kadencji,
- droga spacerowo-treakingowa od ul. Brynicy do ul. Sosnowieckiej wokół
stawu Morawa
(z budżetu RJP),

- wydanie mapy - informatora o dzielnicy,
- udział w uroczystościach i ważnych rocznicach dotyczących dzielnicy,
- składanie kwiatów pod pomnikami w uroczystości państwowe.

- włączenie się w organizację XVIII, XIX, XX i XXI Dni Szopienic,
- organizacja I Święta Burowca,
- organizacja corocznego Spotkania Opłatkowego dla seniorów naszej dzielnicy,
- współudział w festynach ekologicznych z okazji akcji Sprzątania Świata,
- organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży m.in. " Kartka
Bożonarodzeniowa", "Moje
wakacje",
- organizacja Gry Terenowej "Wehikuł Czasu",
- organizacja Nocy Muzeów w Ratuszu,
- organizacja balu karnawałowego i Mikołaja w siedzibie RlP,
- cotygodniowe dyżury i spotkania z mieszkańcami dzielnicy,
- regularne spotkania z dzielnicowymi,
- opiniowanie wniosków inicjatyw lokalnych,
- współorganizowanie imprez kulturalnych jak np. "I Bieg Sidły",
- współpraca z dyrekcjami szkół i przedszkoli na terenie dzielnicy,
- współpraca z bibliotekami i MDK Szopienice - Giszowiec,
- organizacja koncertów muzycznych na terenie RJP,
- promowanie karty aktywnego seniora,
- uruchomienie strony internetowej i profilu na Facebooku,
- promowanie i włączenie się poprzez aktywne uczestnictwo radnych w kolejne
edycje Budżetu Obywatelskiego,
- aktywne uczestnictwo w akcjach antysmogowych.
Powołano zespoły ds. przeglądów dzielnicy, aby dokładniej przyjrzeć się
problemom w dzielnicy, kilkakrotnie przeprowadzono też przeglądy dzielnicy.
Zapisy przeglądów przekazano do Urzędu Miasta Katowice.
W trakcie trwania V kadencji RJP , odbyły się wybory do Rady Miasta
Katowice, podczas których został wybrany przewodniczący zarządu RJP - Pan
Tomasz Rokicki.
Aktywnie współpracowano z większością organizacji pozarządowych
działających na terenie dzielnicy, w szczególności z: Dla Szopienic, EkoMorawa, UKS Szopienice, UKS Sokół, 10 Harcerska Drużyna Żeglarska,

Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka", OSP Szopienice. Dobrze
też układała się współpraca z parafiami z naszej dzielnicy.
W trakcie V kadencji, Prezydent Miasta Katowice - Pan Marcin Krupa,
znacznie zredukował budżet rad jednostek ze 150 tys. PLN do 10 tys. PLN
rocznie, przez co działania rady zostały znacznie ograniczone.
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