
Załącznik do Uchwały nr 82 z dnia 21.03.2022r. 

 

Szanowny Pan Maciej Biskupski  

Przewodniczący Rady Miasta Katowice 

 

Na podstawie § 17 Statutu Rady Dzielnicy nr 13 Bogucice, nadanego Uchwałą Rady Miasta 

Katowice NR XLI/903/21 z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie nadania Statutu Rady Dzielnicy 
nr 13 Bogucice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r. poz. 7685). 

 przesyłamy Radzie Miasta Katowice sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2021. 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW RADY DZIELNICY NR 13 
BOGUCICE za rok 2021 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

W okresie sprawozdawczym w 2021 r. w skład Rady wchodzili: 

1.  Jowita Hercig  Przewodnicząca Rady 
2.  Marek Mryc Wiceprzewodniczący Rady 
3.    Anna Malik  Przewodnicząca Zarządu 
4.  Jerzy Waleczek  Wiceprzewodniczący Zarządu 
5.  Aleksandra Flis  Sekretarz Zarządu 
6,  Leszek Boniewski 
7,  Barbara Kaczyńska 
12.  Katarzyna Ziemiec 
13.  Maksymilian Michałek 
14.  Elżbieta Kuryś 
15.  Sławomir Michalski 

Organy  Rady  Dzielnicy  nr  13  Bogucice  w  czasie  trwania    kadencji  w  2021r.  działały 

zgodnie ze statutem Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice, nadanego uchwałą Rady Miasta 

Katowice Nr XLII/982/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce 
Pomocniczej  nr  13  Bogucice  oraz  zgodnie  ze  Statutem  Rady  Dzielnicy  nr  13  Bogucice, 
nadanego Uchwałą Rady  Miasta  Katowice  NR  XLI/903/21  z dnia  25  listopada  2021r. 
w sprawie nadania Statutu Rady Dzielnicy nr 13 Bogucice. 

W  roku  2021 odbyło się 8  sesji. W czasie swojej działalności Rada Dzielnicy  nr  13 
Bogucice podjęta 26 Uchwał: 

Podjęto następujące Uchwały: 
 
  nr 55 w sprawie: zadań do realizacji w ramach rezerwy celowej w wysokości 10.000 zł. 
  na rok 2021;  
  nr 56 w sprawie: głosowania na członków Rady Seniorów Miasta Katowice; 
  nr 57 w sprawie: wniosków Rady do Budżetu Miasta Katowice na 2022r ; 

Przygotowano 23 Uchwały w sprawie zaopiniowania następujących wniosków do Inicjatywy 

Lokalnej na 2022r: 
  nr 58   Bogucice Aktywnie Razem II; 
  nr 59  Biblioteka miejscem spotkań; 
  nr 60  Kącik Malucha w Bibliotece; 

  nr  61    SzkolnoPrzedszkolny dzień Sportu „Ćwiczymy razem, żyjemy zdrowo 

i sportowo”; 
  nr 62  Zaczytany ogród Koszycki; 



  nr 63  Krąg Bogiń Miejskich; 
  nr 64  Palet Art. – cuda z drewna; 
  nr 65  Barwy muzycznego ogrodu – cykl koncertów muzyki gitarowej improwizowanej; 
  nr 66  FEST KREATYWNI MIESZKAŃCY BOGUCIC; 
  nr 67  Bogucicki Festiwal Rękodzieła; 
  nr 68  II Bogucicki Bieg Kukuczki; 
  nr 69  Sztandar pamiątkowy KWK KatowiceFerdynand; 
  nr 70  VI Wojewódzki Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Muzyczne Diamenty”; 
  nr 71  VII MUZYCZNE WIECZORY W BAZYLICE; 
  nr 72  „Bogucice żądają dostępu do morza!” – muzyczny spektakl o morskiej wyprawie; 
  nr 73  Audio i Videoprzewodniki po Bogucicach; 
  nr 74  Bogucicka Fotografia – warsztaty fotograficzne dla mieszkańców Bogucic; 
  nr 75  Ogród Koszycki – niech nasz ogród będzie bardziej społeczny; 
  nr 76  BOGUCICE FIT; 
  nr 77  BOGUCICE ART.; 
  nr 78  HOKEJ   PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODZIEŻY KATOWIC; 
  nr  79    HOKEJOWA MŁODZIEŻ PRZYSZŁOŚCIĄ KATOWIC  KONTYNUACJA 

INICJATYWY; 
  nr 80  10w skali Beauforta, czyli opowieść o świecie włóczki plecionej podróżami. 

 

Szczegółowy wykaz działań Rady i Zarządu w całym okresie sprawozdawczym  w załączeniu. 

Działalność organów była jawna, co zagwarantowane było poprzez publikowanie 

informacji z jej działań, stwarzania możliwości udziału mieszkańców w sesjach a także ich 

dostępu do Uchwał i protokołów z posiedzeń. Wszystkie ważne dla mieszkańców 

informacje  umieszczane były systematycznie na stronie internetowej Rady 

www.radabogucice.pl  oraz wywieszane w wersji papierowej w powstałych z inicjatywy 

Rady gablotach wolnostojących usytuowanych w trzech punktach dzielnicy. 

Podczas okresu pandemii w okresie od września  2020r.  do  marca  2022r.  część sesji 
odbywała  się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, natomiast w związku 

z wprowadzeniem  obostrzeń i zamknięciem  instytucji kultury, dyżury radnych wcześniej 

pełnione osobiście w MDKu, w okresach wzmożonej zachorowalności były zawieszone 

a preferowany kontakt z mieszkańcami odbywał się z poprzez email: rjp13@katowice.eu, 
telefonicznie bądź za pomocą portalu społecznościowego. 

 
II. DYŻURY RADY 

Radni RD nr 13 pełnili dyżury dla mieszkańców naszej dzielnicy w każdą środę (za wyjątkiem 
dni świątecznych, okresu urlopowego oraz okresu pandemii) w godz. 17.00 18.00 w siedzibie 
Rady  w  Miejskim  Domu  Kultury  BoguciceZawodzie.  W  sumie  w 2021r.  odbyło się 17 
dyżurów. 
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III. AKTYWNOŚĆ RADNYCH RADY DZIELNICY NR 13 BOGUCICE 

1.  Aktywność Radnych w obszarze częstotliwości podjętych dyżurów pełnionych osobiście 
w siedzibie Rady dla mieszkańców naszej dzielnicy: 

lp.  Nazwisko i imię  2021 r.  razem 17 dyżurów 

1.    LESZEK BONIEWSKI  0 
2.    ALEKSANDRA FLIS  1 
3.    JOWITA HERCIG  1 
4.    BARBARA KACZYŃSKA  2 
5.    ELŻBIETA KURYŚ  2 
6.    ANNA MALIK  5 
7.    SŁAWOMIR MICHALSKI  1 
8.    MAKSYMILIAN MICHAŁEK  0 
9.    MAREK MRYC  1 
10.    PIOTR REIMANN  2 
11.    WOJCIECH ROSTEK  1 
12.    SZYMON SADOWSKI  0 
13.    JERZY WALECZEK  0 
14.    MATEUSZ WYSZOGRODZKI  0 
15.    KATARZYNA ZIEMIEC  1 

 

2. Frekwencja Radnych Dzielnicy nr 13 na sesjach; 

L.p Imię i nazwisko 
Obecność na sesjach 2021r. 

razem 8 sesji 

1.   Leszek Boniewski 2 obecności na 8 sesjach (1 spóźnienie)– 25% 

2.   Aleksandra Flis 4 obecności na 8 sesjach – 50% 

3.   Jowita Hercig 8 obecności na 8 sesjach – 100% 

4.   Barbara Kaczyńska 7 obecności na 8 sesjach (2 spóźnienia) – 87,5% 

5.   Elżbieta Kuryś 8 obecności na 8 sesjach – 100% 

6.   Anna Malik 7 obecności na 8 sesjach - 87,5% 

7.   Sławomir Michalski 8 obecności na 8 sesjach – 100% 

8.   Maksymilian Michałek 3 obecności na 8 sesjach (1 spóźnienie) 37,5% 

9.   Marek Mryc 7 obecności na 8 sesjach (1 spóźnienie) – 87,5% 

10.   Piotr Reimann 8 obecności na 8  sesjach – 100% 

11.   Wojciech Rostek 5 obecności na 8 sesjach – 62,50% 

12.   Szymon Sadowski 1 obecność na 8 sesjach – 12,5% 

13.   Jerzy Waleczek 3 obecność na 8 sesjach (1 spóźnienie) 37,5% 

14.   Mateusz Wyszogrodzki 2 obecności na 8 sesjach– 37,5% 

15.   Katarzyna Ziemiec 6 obecność na 8 sesjach - 75 % 

3. Inne formy aktywności Radnych Rady Dzielnicy nr 13 

Przedstawiciele Rady reprezentowali Jednostkę podczas uroczystości  miejskich  i  lokalnych 
(m.in.  w  MDK  Bogucice, MDK Koszulka, szkołach), Festiwalu Organizacji Pozarządowych, 

szkoleniach (m.in. wyjazdowe do Wrocławia, w UM Katowice,  elektronicznego wnioskowania, 
spotkaniach  online  w  sprawach  Dzielnicy), konsultacjach społecznych (m. in. dot. 
wprowadzenia  nocnej  prohibicji), wizjach lokalnych, a także  sesjach  Rady  Miasta  Katowice 
i spotkaniach  z  przedstawicielami  innych  katowickich  Rad  Dzielnic  w Urzędzie Miasta 

Katowice. Na posiedzenia Rady zapraszani byli min. mieszkańcy dzielnic, Radni Rady Miasta 
Katowice  z Okręgu 5. dzielnicowi, przedstawiciele  jednostek  miejskich.  Przedstawiciel  Rady 



uczestniczył w spotkaniach Rady Społecznej działającej przy Komendancie Policji 

w Katowicach. 
Radni  aktywnie  uczestniczyli w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego i  wnioskowania 
w ramach inicjatywy lokalnej poprzez wsparcie mieszkańców w wiedzę merytoryczną dotyczącą 

procesy wnioskowania oraz poprzez indywidualne składanie ww. wniosków. 

IV. Zespoły powołane przez Radę Dzielnicy NR 13 Bogucice: 
W czasie swojej kadencji Rada Dzielnicy Nr 13 powołała następujące stale Zespoły: 

1.  Zespół ds. bezpieczeństwa w składzie: 

Jerzy Waleczek     przewodniczący  
Piotr Reimann      zca przewodniczącego 
członkowie:        
Aleksandra Flis  
 

2.  Zespół ds. kultury, sportu i edukacji, w składzie: 
 

Piotr Reimann      przewodniczący  
Jerzy Waleczek     zca przewodniczącego 
członkowie:        
Barbara Kaczyńska 
 

3.  Zespół ds. promocji, w składzie: 
 

Anna Malik       przewodnicząca 
Szymon Sadowski     zca przewodniczącej 
członkowie:  
Krzysztof Dybula (do daty wygaśnięcia mandatu) 
Sławomir Michalski (wybrany w miejsce K. Dybuli)  

4.  Zespół ds. rewitalizacji, infrastruktury i rozwoju dzielnicy Bogucice, w składzie: 

Barbara Kaczyńska     przewodnicząca  
Elżbieta Kuryś     zca przewodniczącej 
członkowie: 
Piotr Reimann 
Aleksandra Flis 
Jerzy Waleczek 
 

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA RADY DZIELNICY NR 13  

2021 rok 
 

1.  Przygotowanie  następujących wniosków do budżetu miasta na rok 2021: 
  Ukwiecenie  ul.  Markiefki  w  okresie  wiosenno      letnim  w  roku  2022  (pelargonie)  – 

12.000,00zł. 
  Realizacja trzech imprez integracyjnych dla mieszkańców przy MDK "Bogucice Zawodzie" 

lub Park Bogucki – 30.000,00zł. 
  „Festyn Bogucicki" organizowany przez Miejski Dom Kultury  20.000 zł. 
  „Urodziny Bogucic" organizowane przez Miejski Dom Kultury wraz zakupem nagród dla 

najlepszych uczniów Bogucickich szkół  15.000 zł. 
  Utrzymanie strony internetowej (opłata za domenę i prowadzenie strony)  4.000 zł. 



  Montaż półpodziemnych zbiorników na odpady segregowane przy ulicach Lubuskiej i 

Kurpiowskiej – 187.000 zł. 
  Założenie monitoringu w ciągu ulicy Katowickiej – 100.000 zł. 
  Oświetlenie skweru Koszyckiego  100.000 zł. 
  Remont/przebudowa chodnika na ul. Łużyckiej i Kurpiowskiej  300.000 zł. 

 
2.  Przekazanie  w  imieniu  Rady    Karty do głosowania na członków Rady Seniorów Miasta 

Katowice, wypełnionej zgodnie z Uchwały nr 56. Nasze kandydatki zostały wybrane na 

członków Rady Seniorów. 
3.  Udział w spotkaniu  ws.  konsultacji  procesu  inwestycyjnego  infrastruktury  rowerowej  – 

organizacja ruchu dla układu drogowego po KWK Katowice –  II etap; przedłużenie ulicy 

Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. 
4.  Konsultacje z MDK Bogucice oraz Biblioteką Filia nr 16 w sprawie organizacji przełożonego 

z września 2020r. na czerwiec 2021r. festynu osiedlowego. 
5.  Spotkanie z mieszkańcem os. Na Obrzeżu w sprawie przyjęcia i omówienia w terenie zgłoszeń, 

dotyczących infrastruktury i postulatu do Zielonego Budżetu – w imieniu mieszkańca projekt 
do Zielonego Budżetu  został złożony.  

6.  Zakup nagród rzeczowych dla dzieci na XXX Dni oraz udział i prowadzenie stanowiska Rady 

na XXX Dniach Bogucic. 
7.  Przyjęcie wniosku  mieszkańca osiedla Ścigały z prośbą o poparcie wniosku dot. wyznaczenia 

miejsc dla osób niepełnosprawnych z uzasadnieniem, iż na drodze dojazdowej do osiedla 

Ścigały w ciągu wszystkich miejsc parkingowych dotychczas nie wyznaczono ani jednego 

takiego miejsca – zostały wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
8.  Uczestnictwo w zabezpieczeniu trasy w ,,Bieg dookoła Bogucic’’; 
9.  Dnia 03 września 2021 roku udział w składaniu kwiatów pod Pomnikiem Powstańców 

Śląskich, 
10.  Uczestniczenie w spotkaniu Społecznego Zespołu Doradczego przy Komendzie Miejskiej 

Policji w Katowicach, 
11.  11 września odbył się „Festyn przy Bibliotece”, jako realizacja projektu z Budżetu 

Obywatelskiego, którego współorganizatorem jest Rada. Dzięki czynnemu wsparciu Rady, 

Festyn uświetnił koncert Orkiestry Dętej Katowice pod batutą Damiana Łebka. Przedstawiciele 

Zarządu wraz z wolontariuszami, dokonali zakupu nagród dla dzieci oraz słodkiego 

poczęstunku. Przedstawiciele naszej Rady przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej 

oraz MDK Bogucice, przeprowadzili całe wydarzenie. 
12.  W dniu 27 września uczestnictwo w uroczystym otwarciu boiska „Na Wulcu”, poprzez mecz 

otwarcia.  
13.  W dniu 29 września  udział przedstawicieli Zarządu w spotkaniu przedstawicieli Rad Dzielnic 

z Powiatową Społeczną Radą ds. osób Niepełnosprawnych. 
14.  Uczestnictwo w uroczystości z okazji 30lecia Szkoły Podstawowej nr 40 na Osiedlu Kukuczki 

oraz przekazanie listu gratulującego w imieniu Rady Dzielnicy Nr 13. 
15.  15 listopada uczestnictwo w konsultacjach społecznych, przeprowadzanych przez UM 

Katowice w sprawie planowania wprowadzenia nocnej prohibicji w dzielnicy. 
16.  Współpraca oraz uczestnictwo w organizacji „Mikołajek z Zadymą” w dniu 05.12.2021r. 
17.  W dniu 10 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród, najlepszym uczniom z bogucickich 

szkół podczas Urodzin Bogucic w Miejskim Domu Kultury.  
18.  W dniu 11.12 uczestniczenie w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Parku Boguckim, który 

został zorganizowany przy współpracy: Programu Aktywności Lokalnej, MDK Bogucice oraz 

Rady Dzielnicy nr 13 Bogucice.  
19.  15 grudnia przekazano środki, w imieniu Rady, na zakup artykułów spożywczych dla 

podopiecznych Stowarzyszenia POMOC dla dzieci i kobiet , które buduje Centrum Pomocy 

Rodziny im. Św. Józefa w Bogucicach 



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

  Protokołu XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII sesji RJP. 
  Uchwał za 2020r. 
  Listy obecności na sesjach za 2020r. 
  Listy obecności na dyżurach Radnych w 2020r.  
  Aktualizacja wiadomości na stronie radabogucice.pl 
  Aktualizacji działań Rady oraz informacji z dzielnicy na tablicach ogłoszeń Rady.  
  Relacji ze wspólnej zbiórki na rzecz WOŚP. 
  O projekcie  Plac na glanc  w Bogucicach. 
  O akcji oddawania krwi w CH Dąbrówka w dniu 27 lutego. 
  O planie powstania nowego Parku przy ulicach Leopolda, Le Ronda i Wiertniczej. 
  O wyniku Inicjatywy Lokalnej i projektach zaakceptowanych do realizacji w 2021r. 
  O głosowaniu, w celu wyłonienia osobistości, która zostanie uhonorowana w Galerii 

Artystycznej Miasta Katowice w 2021 roku, mieszczącej się na placu Grunwaldzkim. 
  Informację o spisie powszechnym – na prośbę Urzędu Statystycznego w Katowicach. 
  O VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. 
  O II edycji Zielonego Budżetu. 
  Życzenia z okazji świąt Wielkanocnych. 
  Fotorelacji ze składania kwiatów przedstawicieli Rady pod Pomnikiem z okazji 100 

rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz 230 rocznicy  uchwalenia  Konstytucji 
3 Maja. 

  O wstępnie zakwalifikowanych projektach z dzielnicy Bogucice w VIII edycji Budżetu 

Obywatelskiego. 
  Informacji z Rady ds. osób z niepełnosprawnościami. 
  o wynikach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego oraz zwycięskich projektach wybranych 

do realizacji w 2022r. 
  Inicjatywie lokalnej. 
  Informacji na wniosek Powiatowej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych 

w  sprawie wolnych miejsc w placówce środowiskowego Domu Pomocy Samopomoc nr 2 
przy ul. Gliwickiej. 

  Życzeń z okazji Dnia Nauczyciela. 
  O składaniu przez przedstawicieli Rady, symbolicznych wiązanek oraz zniczy na grobach 

i miejscach szczególnie ważnych dla dzielnicy z okazji Dnia Zadusznych. 
 
Przeprowadzone zgłoszenia i Interwencje  Na  portalu  –  Naprawmy.to, Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa w sprawie: 
 

  Braku systematycznego opróżniania koszy z psimi odchodami w rejonie ul. Wiązowej 

i Modrzewiowej; 
  Zgłoszenie zaśmieconego terenu pomiędzy ul. Ludwika a budynkiem Wajdy 18; 
  Zgłoszenie usterek na placu Aktywności Mieszkańca na ul. Wiązowej –  plac został 

naprawiony; 
  w sprawie ul. Karoliny – o  postawienie dwóch koszy ulicznych oraz jednego kosza na psie 

odchody z uzasadnieniem, iż w ciągu całej ulicy nie ma ani jednego kosza – dodatkowe 
kosze zostały zamontowane; 

  w sprawie wykonania utwardzenia terenu do parkowania samochodów z białymi budkami 

przy zbiegu ulic Katowicka  Markiefki – w dniu 19.10.2021r. teren został utwardzony; 
  Niedziałającego oświetlenia na Osiedlu Kukuczki w okolicy apteki – oświetlenie zostało 

przywrócone; 



  Zepsutego oświetlenia ulicznego na ul. Nadgórników oraz Góreckiego; 
  Prośbę o zamontowanie słupka drogowego na chodniku za budynkiem Wajdy 17, celem 

uniemożliwienia wjazdu na chodnik samochodom dostawczym, które wjeżdżają na 

chodnik przy dostawie do sklepu spożywczego; 
  Niedziałającego oświetlenia przy parkingu na ul. Ścigały –  oświetlenie zostało 

przywrócone; 
  Niedziałającego oświetlenia ulicznego na ul. Wiązowej i Modrzewiowej; 
  Od  Kierownika  Grupy  Gniazdo,  działającej w naszej dzielnicy w sprawie incydentu na 

placu zabaw. Sprawa została przekierowana do dzielnicowego; 
  Wysłanie zgłoszenia oraz rozmowa z dzielnicowym w sprawie gromadzenia się młodzieży 

przy  budynku  na  ul.  Wajdy  19  w  konsekwencji  czego zakłócany jest zarówno ład 

i porządek publiczny; 
  Zgłoszenie nielegalnego wysypiska śmieci w okolicy adresu Ludwika 21A; 
  Zgłoszenie problematyki zbyt krótkiego światła zielonego na przejściu dla pieszych 

w okolicy Domu Prowincjalnego Sióstr św. Jadwigi – z uzyskanej odpowiedzi wynika, iż 

ze względów organizacji ruchu, nie można wydłużyć światła zielonego dla pieszych w tym 
miejscu; 

  Interwencja dot. terenu pasa zieleni w okolicy ul. Wajdy 18 i 27, który nie był ani razu 

koszony w tym roku – trawa została skoszona; 
  Zgłoszenie dotyczące drzew na ul. Modrzewiowej 17 i 19 z prośbą o przycięcie oraz 

w sprawie uschniętych drzewek z prośbą o wycięcie; 
  w sprawie ul. Nadgórników w związku ze zgłoszeniem mieszkańca a dotyczącym 

nagminnym przekraczaniu prędkości i nielegalnych wyścigach na motocyklach. 
 
Wystosowanie następujących pism: 
 

  Do Wydziału Kultury z prośbą o Orkiestrę Dętą KWK Katowice na planowany Festyn 

osiedlowy w dniu 11 września 2021r. na os. Wajdy. 
  W dniu 16 marca – wysłanie odpowiedzi do Wydziału Transportu w sprawie negatywnej 

opinii Rady, dotyczącej zmiany organizacji ruchu na ul. Mieroszewskiego  –  Ścigały – 
Bończyka na jednokierunkowy. 

  Do Pani Barbara Grześ Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w sprawie deklaracji współpracy. 
  Do Straży Miejskiej w Katowicach w sprawie odpowiedzi na alert w sprawie dotyczący 

niespójnej organizacji ruchu w okolicy ul. Ks. Franciszka Ścigały. 
  do Wydziału Transportu w sprawie propozycji postawienia znaku B36 przy wjeździe do 

ul. Kowalskiej od ul. Ścigały. 
  Pismo do MZUiM w odpowiedzi na pismo w sprawie wykazu przejść do doświetlenia na 

terenie objętym działaniem Rady. 
  do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach dot. Wyznaczenia miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zarządca drogi, wystąpił o  zatwierdzenie 
nowej organizacji ruchu a następnie po uzyskaniu zgody, we wrześniu zostały wyznaczone 

i oznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
  do Szkoły Podstawowej nr 40 im. J. Kukuczki do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 4  SP 

nr 13 oraz do Szkoły Podstawowej nr 39 Specjalnej im. J. Pawła II w sprawie wyznaczenia 

uczniów, do otrzymania nagrody Rady Jednostki Pomocniczej Bogucice, którzy osiągnęli 

najlepsze  wyniki  w  nauce  w  roku  szkolnym  20202021.  Grono  Pedagogiczne 
z poszczególnych szkół, wyznaczyło czwórkę dzieci do otrzymania wyróżnienia. 

 
Do RJP wpłynęły pisma dotyczące: 
 



  Pismo z Wydziału Administracji w sprawie informacji, iż Zakład Zieleni Miejskiej wykona 

zawieszenie ozdobnych kwiatów na latarniach na ul. Markiefki. 
  Pismo  z  Wydziału Transportu w sprawie propozycji jednego z mieszkańców dotyczącej 

zmiany  organizacji  ruchu  na  ul.  Mieroszewskiego  –  Ścigały –  Bończyka na 

jednokierunkowy  –  wysłanie zapytania do Radnych celem zaopiniowania wniosku 

i udzielenie odpowiedzi w sprawie stanowiska Rady.  
  Pismo z Wydziału Transportu w sprawie wyrażenia opinii Rady w sprawie zakazu 

parkowania na ul. Kowalskiej. 
  Pismo od Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie 

nawiązania współpracy z Radą. 
  Pismo od Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie 

wywieszenia plakatów. 
  Prośba od Centrum Aktywności Młodzieżowej w sprawie możliwości zamieszczenia 

w tablicach informacyjnych plakatów. 
  Pismo z MZUiM w sprawie przesłania wykazu przejść do doświetlenia na terenie objętym 

działaniem Rady. 
  od Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach dot. pisma z prośbą o wyznaczenia 

miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  
  pismo z Wydziału Transportu w Katowicach z prośbą o wyrażenie opinii przez Radę na 

temat możliwości zmiany organizacji ruchu na osiedlu Kukuczki ze strefy zamieszkania na 
strefę z ograniczoną prędkością do 30 km/h. Sprawa wynika z tego, że na tym obszarze 

strefa zamieszkana nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami, 
  Informacja z MZUiM w sprawie doświetlenia przejścia w rejonie ul. Leopolda 19, o które 

wnioskowała Rada. Ww. przejście zostało wykonane i doświetlone nową lampą typu LED. 
 
Informacje dotyczące stałych zespołów  
Ze względu na COVID 19 nie było spotkań zespołów.  Jedynie  Zespół ds. promocji 
wypracowywał informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń. Przewodnicząca apelowała 

o aktywność i spotkania zespołów online. 
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