
Sprawozdanie z działalności Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19  

Piotrowice – Ochojec za kadencję 2012 - 2016 

 
 

 W okresie sprawozdawczym, odbyło się 41 posiedzeń Rady. Posiedzenia Rady Jednostki 

odbywały się w jej siedzibie – Dom Kultury „Południe” Filia Nr 1 – Piotrowice. 

 Rada na swoich pierwszych posiedzeniach 17 grudnia 2012 roku oraz 7 stycznia 2013 roku 

ukonstytuowała się w następujący sposób: 

Przewodniczący Rady   Andrzej Dawidowski 

Wiceprzewodniczący Rady  Mirosław Paczyński 

Przewodniczący Zarządu  Zenon Łuczak 

Wiceprzewodniczący Zarządu Grażyna Sośniak 

Sekretarz Zarządu   Wiesław Grządziel 

 W posiedzeniach brali udział radni Katowic: Stefan Gierlotka, Stanisława Wermińska, 

Mariusz Skiba, Krzysztof Pieczyński i Marek Chmieliński. W posiedzeniach Rady brali również 

udział przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, IV Komisariatu Policji w Katowicach, Szkoły 

Policji w Piotrowicach, Straży Miejskiej, Zarządu Zieleni Miejskiej, KZK GOP, dyrektorzy szkół 

podstawowych, gimnazjów i liceum z terenu Piotrowic i Ochojca oraz przedstawiciele SM 

„Silesia”. 

 Posiedzenia Rady były otwarte dla mieszkańców Piotrowic i Ochojca, którzy 

niejednokrotnie przychodzili na posiedzenia ze swoimi problemami. Część tych problemów stała 

się podstawą podejmowanych uchwał Rady, część przekazywano do załatwienia przez Zarząd lub 

kierowano do Radnych RM celem przygotowania interpelacji. 

 Zarząd w swojej działalności kierował się zapisami Statutu Rady Jednostki Pomocniczej 

oraz przyjętego uchwałą „Regulaminu Działania Zarządu”. Przywołane dokumenty stanowiły 

podstawę skutecznego współdziałania osób wchodzących w skład Zarządu. Przeprowadzono wiele 

spotkań z mieszkańcami Piotrowic i Ochojca. Zarząd uczestniczył w spotkaniach roboczych 

poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz we wszystkich Sesjach Rady Miasta. 

Zarząd na wniosek Rady lub samodzielnie wytypował następujące obszary działania, którymi 

zajmował się w sposób szczególny i priorytetowy: 

 bezpieczeństwo dzielnicy Piotrowice i Ochojec. Nawiązano współpracę z Policją, Strażą 

Miejską, Strażą Pożarną, służbą zdrowia oraz ze służbami prewencji ds. zagrożeń 

szczególnych, 

 typowanie tematów szczególnego znaczenia. Z pośród zgłaszanych tematów ustalano 

hierarchię ważności, 



 opiniowanie pomysłów i projektów, a w sposób szczególny projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

 inicjowanie i podejmowanie działań w celu opracowywania planów inwestycyjno - 

remontowych dotyczących terenu Jednostki oraz działań zmierzających do zabezpieczenia 

środków finansowych na ich realizację a także zadań wynikających z planu działań w ramach 

możliwości decydowania o sposobie wydatkowania środków finansowych (150 tys. zł rocznie 

przez 3 lata), 

 rzetelne informowanie mieszkańców naszego rejonu o sposobie rozwiązywania zgłaszanych 

problemów. 

Ponadto podejmowano działania dotyczące: 

 zachowania terenu byłego obiektu sportowego „Kolejarz” pod działalność sportowo-

rekreacyjną, 

 reorganizacji infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Jankego z Armii 

Krajowej oraz między innymi dojazdu do posesji na ulicy Wspólnej w Piotrowicach, 

 przywrócenia ciągu pieszo-rowerowego umożliwiającego dojście do ulicy Armii Krajowej od 

ulicy Wilczewskiego na wysokości piotrowickiego cmentarza, 

 uporządkowania oznakowania drogowego na niektórych ulicach Zadola, Piotrowic i Ochojca, 

 inwestowania w młodzież poprzez wspieranie ich działań i zagospodarowania czasu wolnego 

w celu zapobiegania aktom agresji, jak również zapobieganie stosowania używek typu alkohol 

i narkotyki oraz stosowania umiejętnej i rozsądnej prewencji, 

 promowania zdrowego stylu życia oraz organizowania zajęć szkoleniowo-edukacyjnych dla 

różnych grup wiekowych w zakresie ekologii i ochrony środowiska, 

 poprawy komunikacji ze szczególnym wyczuleniem na budowę i rozwój komunikacji 

tramwajowej w naszym rejonie. Należy podkreślić działania dotyczące budowy linii 

tramwajowej znanej pod nazwa „Tramwaj na Południe”, a także wsparcie przez 

Przewodniczącego Zarządu złożenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej 

opracowania planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego dla Miasta Katowice. 

Rada Miasta podjęła tą uchwałę jednomyślnie, 

 napraw  dróg i mostów oraz ich remontów. Na uwagę szczególną zasługują działania na rzecz 

przeprowadzonego remontu wiaduktu na ulicy Asnyka nad torami kolejowymi, 

 planowania i realizacji elementów małej infrastruktury w ramach kwoty 150 tysięcy złotych 

rocznie. Uzgodniono z Wydziałami Urzędu Miasta Katowice postawienie kilkudziesięciu 

ławek, kilkudziesięciu  koszy na śmieci oraz psie odchody, kilku  lokalnych siłowni, kilkunastu 

tablic ogłoszeń i kilku gablot informacyjnych na terenach obejmujących całą Jednostkę (część 



Zadola, Piotrowice i Ochojec) oraz nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych i postawienie kilku 

kwietników ozdobnych. 

 pilotażowego  odtworzenia i zagospodarowania części Doliny Ślepiotki w ramach 

międzynarodowego projektu ‘REURIS” oraz w zakresie uporządkowania strefy ochronnej 

dolin rzecznych (rzeka Mleczna i Ślepiotka). 

Członkowie Rady i Zarządu brali udział w organizacji uroczystości lokalnych oraz w spotkaniach  

i uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne oraz osoby zasłużone i promujące nasz 

region. 

Do zadań, których nie udało się doprowadzić do końca lub osiągnięto niezadawalający stopień ich 

wykorzystania należą:  

 brak przejścia pieszo-rowerowego w rejonie piotrowickiego cmentarza, 

 utrzymanie należytego stanu dróg oraz rozpoczęcia działań na rzecz  rozwoju infrastruktury 

drogowej pozwalającej docelowo na zwiększenie przepustowości dróg i rozładowanie zatorów 

komunikacyjnych. Problem dotyczy nie tylko terenu naszej Jednostki. Brak jest 

wystarczających rozwiązań infrastruktury drogowej przy wielkiej dynamice powstawania 

nowych osiedli, 

 zbyt mały procent realizacji tematów remontowo-inwestycyjnych zgłaszanych do budżetu 

miasta w ramach składanych propozycji do budżetu. 

Zarząd wyraża również swoje niezadowolenie z powodu - zabranie przez Zarząd Miasta 

wypracowanej w latach ubiegłych kwoty 150 tysięcy złotych rocznie, którym dysponentem poprzez 

Urząd Miasta była Jednostka. 

Wykształciliśmy partnerską współpracę z Zarządami i Radami sąsiadujących Jednostek.  

W szczególnie dobry sposób rozwinęła się współpraca z Ligotą i Panewnikami, a także Murckami  

i Kostuchną. W ramach tej współpracy następowała wymiana opinii, poglądów i doświadczeń. 

Niejednokrotnie pracowaliśmy wspólnie  nad problemami występującymi w naszych jednostkach,  

a często jeden Zarząd wspierał pozostałe w działaniach lokalnych. 

 

 Radni Jednostki mieli stałe dyżury w trzecie poniedziałki miesiąca w siedzibie Rady oraz  

w V LO w Ochojcu. Radni Rady Jednostki pracowali w trzech stałych zespołach: 

Zespół ds. Inwestycji i Remontów 

Zespół ds. Inicjatyw Społecznych 

Zespół ds. Informacji. 

W marcu 2015 roku Zespół ds. Informacji został rozwiązany a jego zadania przejął Zarząd. 

Członkowie Zespołu ds. Inicjatyw Społecznych angażowali się w działania mające na celu 

ochronę przyrody na terenie naszej jednostki. Włączali się obronę doliny rzeki Mlecznej, w czym 



wspierali okolicznych mieszkańców. Kolejnym ważnym tematem była obrona starych dębów na 

terenie Piotrowic. Postulowaliśmy o przegląd drzewostanu na ulicy gen. Zygmunta Waltera 

Jankego. Braliśmy udział w dyskusji z zakładem Zieleni Miejskiej nad przyszłością 

zrewitalizowanej doliny rzeki Ślepiotki w Ochojcu. 

Ważnym obszarem działań Zespołu były działania edukacyjne. Rozpisaliśmy projekt 

warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży, które miały być prowadzone przez Centrum 

Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Projekt był bardzo zaawansowany. Dopięcie spraw 

finansowych i walka o gotowy przygotowany kosztorys została przekazana do Zarządu. Projekt 

upadł. Kolejny projekt przygotowany do realizacji w całości to Gra Miejska dla młodzieży. Projekt 

upadł z braku funduszy tuż przed planowanym terminem realizacji. 

Dobrze układała się współpraca z Miejskim Domem Kultury Południe w Katowicach. 

Organizowaliśmy razem imprezy rekonstrukcyjne. 

Do pozostałych działań historyczno-edukacyjnych można zaliczyć druk i dystrybucję ulotek 

dotyczących historii Piotrowic i Ochojca oraz wycieczki historyczne dla mieszkańców. Miały 

również powstać tablice informujące o historycznych miejscach w naszej dzielnicy. Kolejnym 

etapem tego projektu miało być wzbogacenie tej ścieżki małymi figurkami ze śląskich bajek 

(utopki, beboki, świetle). Niestety tym razem finanse zostały również zablokowane. 

Wspólnie z Zarządem przygotowaliśmy plan rozmieszczenia elementów małej architektury 

(ławki, kosze na śmieci i psie odchody, tablice informacyjne) na terenie naszej jednostki oraz 

zabiegaliśmy o fontannę na Placu Filipa Limańskiego.   

Członkowie Zespołu ds. Inwestycji i Remontów w okresie trwania kadencji położyli 

szczególny nacisk na inspirowanie i opiniowanie zadań dotyczących budowy infrastruktury, 

przeprowadzania remontów i ochrony środowiska na terenie Piotrowic i Ochojca. W swoich 

działaniach opierali się na dostarczonej przez władze Miasta Katowice dokumentacji, opiniami 

mieszkańców i własnej inwencji.  

   Wśród podejmowanych działań na szczególną uwagę zasługują starania prowadzące do 

powstania nowej linii tramwajowej z pętli w Brynowie do Ochojca, Piotrowic i Kostuchny, udział 

w opiniowaniu rozwiązań drogowych i komunikacyjnych naszych dzielnic, działania zmierzające 

do poprawy stanu powietrza i ochrony środowiska naturalnego na obszarze rzek i cieków wodnych. 

   Podstawą pracy Zespołu były cykliczne, comiesięczne posiedzenia z udziałem jego 

członków, przy częstym udziale władz i innych radnych RJP nr19. Zespół zapraszał i gościł także 

przedstawicieli władz Miasta Katowice i mieszkańców naszych dzielnic. Innymi formami pracy 

radnych były wizje lokalne na terenie Piotrowic i Ochojca, udział w posiedzeniach Komisji 

Infrastruktury i Środowiska i Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice, spotkania  

z władzami Wydziałów Transportu, Rozwoju, Ochrony Środowiska i Planowania Urzędu Miasta 



Katowice. Radni uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami organizowanymi przez Służby 

Miejskie. Sami także prowadzili rozmowy z mieszkańcami, przyjmowali ich wnioski i skargi, 

nadając im dalszy bieg. Wiele spraw zostało pozytywnie rozstrzygniętych dla dobra mieszkańców, 

ale kilka z nich wymaga kontynuacji przez radnych Jednostki w kolejnej kadencji. Do nich 

zaliczamy w szczególności: 

 inspirowanie i opiniowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Piotrowic i Ochojca, 

 monitorowanie procesu budowy linii tramwajowej na południe Katowic, 

 monitorowanie procesu inwestycyjnego zmierzającego do zbudowania kompleksu  sportowo-

rekreacyjnego „Kolejarz”, 

 wspieranie działań zmierzających do ochrony dolin rzecznych: Mlecznej i Ślepiotki, 

 inspirowanie działań zmierzających do przeprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej, łączącej ul. 

Wilczewskiego i Armii Krajowej w rejonie cmentarza w Piotrowicach, 

 kontrolowanie harmonogramu prac związanych ze zbudowaniem łącznika drogowego ulic 

Radockiego i Gen. Z.W. Jankego, z wykorzystaniem ul. Braci Wiechułów. 

 

W okresie sprawozdawczym Rada podjęła 25 uchwał. W każdym roku Rada podejmowała 

uchwały w sprawie rekomendacji Prezydentowi Miasta Katowice do budżetu zadania w zakresie 

remontów i najpotrzebniejszych inwestycji na terenie Piotrowic i Ochojca.  

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Jednostki     Przewodniczący Rady Jednostki 

 

  / - /               / - / 

 Zenon Łuczak                Andrzej Dawidowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, październik 2016 r. 


