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Przewodniczący
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Zarząd Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 15 Szopienice-Burowiec
przedkłada sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady za okres IV kadencji.
Rada Jednostki Pomocniczej została wybrana przez mieszkańców dzielnicy
10 stycznia 20 lOr. Pierwsza sesja IV kadencji, na której ukonstytuowały się
władze Jednostki odbyła się w 10 lutego 2010 r. W skład Rady wchodziło
15 radnych. W trakcie kadencji zaszły trzy zmiany w składzie osobowym Rady
Jednostki. Z mandatu radnego zrezygnowały Barbara Wasilewska, Anna
Pomietło i Elżbieta Pniewska. W miejsce ustępujących weszli Sylwester
Grudniok i Maria Macioł. Jedna z radnych przez cały okres kadencji nie podjęła
współpracy. Nie odpowiadała na listy i nie chciała dobrowolnie zrzec się
mandatu.
Praca Jednostki Pomocniczej IV kadencji ukierunkowana
i wnioskami mieszkańców dzielnicy oraz radnych Jednostki.

była postulatami

W obecnej kadencji odbyło się 15 sesji, na których podjęto 24 uchwały.
Do najważniejszych należą:
-

propozycje remontów i modernizacji oraz inwestycji w dzielnicy do
planów budżetu miasta Katowice w latach 2010 - 2014. Priorytetem oraz
kontynuacją jest przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania ulic na Placu
Powstańców Śląskich,

-

zaopiniowanie przekształcenia nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 5
w placówkę o charakterze wystawienniczo muzealnym,

-

zaopiniowanie budowy zakładu zbierającego
i kolorowych przy ul. Szabelnianej,

złom

metali

żelaznych
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- wyrażenie sprzeciwu w sprawie nieinformowania Jednostki o planowanych
inwestycjach na jej terenie przez miasto Katowice.
Zarząd Jednostki w sprawach pilnych występował z interwencjami do władz
Miasta. Do takich najważniejszych należą interwencje:
- kilkakrotnie, w sprawie dewastacji i rozkradania budynku byłej placówki
Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Brynicy 3,
- w sprawie unoszącego się w powietrzu fetoru na terenach byłej huty
Uthemann i zakładu przetwórstwa odpadów, a co szeroko naświetliły
w ostatnim czasie media,
- w sprawie przedłużających się remontów ulic po ułożeniu nowej
kanalizacji,
- w sprawie przyznania pomieszczeń dla wolontariuszy po byłej kotłowni
Gimnazjum nr 13,
- w sprawie oczyszczenia zbiornika wodnego Akwenu Morawa z
zarastającej moczarki i rogatka oraz wymiany piasku na plaży I
zatrudnienia ratownika
w okresie sezonu letniego,
- w sprawie wybudowania nowego wielofunkcyjnego boiska na terenach
zasobu miasta w rejonie ulicy Wiosny Ludów - Uthemann.
W ramach przyznanej przez Miasto kwoty 150 tys. do wykorzystania przez
każdą Jednostkę na cele inwestycyjne, w 2013 r. na nasz wniosek wykonano
w dzielnicy strefę fitness przy ul. Morawa. Na 2014 r. zaproponowaliśmy
wykonanie projektu na skate park, plac zabaw i strefę fitness oraz jej częściową
realizację w Parku Hilarego Krzysztofiaka przy ul. Hallera. Zadanie ze względu
na koszty realizacji będzie wykonywane w kilku następnych latach.
W 2013 r. Rada Jednostki nawiązała współpracę ze wszystkimi organizacjami
pozarządowymi działającymi w dzielnicy. Wspólnie opracowano wnioski na
2014 r. do projektu planu budżetu Miasta oraz wykorzystania przyznanej kwoty
inwestycyjnej na budowę skate parku, placu zabaw i strefy fitness w Parku
Hilarego Krzysztofiaka przy ul. Hallera.
W ramach działalności kulturalno-sportowej w IV kadencji zorganizowaliśmy
dla mieszkańców dzielnicy:
- okolicznościową wystawę z okazji 650-lecia powstania Szopienic,
- okolicznościową wystawę oraz turniej piłkarski dla młodzieży z okazji
90 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego,
- miejskie dożynki 2011,
- okolicznościową Imprezę z okazji 90 rocznicy przyłączenia Śląska
do Polski.
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Zorganizowaliśmy kilka spotkań z mieszkańcami Jednostki na temat
perspektyw rozwoju i bezpieczeństwa w dzielnicy. W spotkaniach brali udział
poseł na Sejm Marek Plura, Prezydent Miasta Katowice Piotr U szok,
przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej oraz naczelnicy wydziałów Urzędu
Miasta.
W okresie kadencji radni Jednostki brali czynny udział w różnego rodzaju
uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie dzielnicy. Przykładowo:
cyklicznie w Dniach Szopienic, rocznicowych uroczystościach powstań śląskich
połączonych ze składaniem kwiatów pod pomnikiem Powstańca Śląskiego,
jubileuszach szkół, uroczystościach i imprezach szkolnych, spartakiadach,
spotkaniach, w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez MDK
Szopienice-Giszowiec.
W 2012 r. Zarząd zorganizował uroczyste spotkanie z byłymi i obecnymi
członkami Rady Jednostki, byłymi i obecnymi członkami Rady i Zarządu Miasta
Katowice oraz z instytucjami współpracującymi w okresie 15-lecia działania
Jednostki Pomocniczej. Licznie zebrani goście zostali zapoznani z inicjatywami
Jednostki w okresie minionych 15 lat oraz propozycjami rozwoju dzielnicy
w latach następnych.
Jubileusz
został przez
Miasto
upamiętniony
okolicznościowym medalem.
Zarząd Jednostki Pomocniczej nr 15 pełnił dyżury w każdy wtorek,
a w przypadku przygotowania sesji i opracowania wystąpień również w innych
dniach tygodnia. W dyżurach brali udział również członkowie Rady Jednostki.
Podczas dyżurów omawiano postulaty mieszkańców, przyjmowano skargi
i zażalenia, opracowywano projekty korespondencji. Korespondencję, Zarząd
i radni pisali na prywatnym sprzęcie komputerowym, bowiem nasze wnioski
do Wydziału Informatyki Urzędu Miasta o wymianę lub naprawę drukarki
od szeregu lat nie zostały do tej pory zrealizowane.
Do zakończenia IV kadencji nie doczekaliśmy się również odpowiedzi jak
zrealizowano postulaty w zakresie przeprowadzenia porządków i zabezpieczenia
bezpieczeństwa w dzielnicy, stwierdzone podczas przeglądu wiosennego
w kwietniu 2010 r. Zgodnie z pismem Sekretarza Miasta Katowice wydano
odpowiedzialnym Wydziałom Miasta zalecenia do realizacji postulatów, jednak
informacji do Jednostki o ich realizacji już nikt nie opracował.
W mijającej kadencji dał się zauważyć dalszy brak współpracy z naszą
Jednostką ze strony Zarządu Miasta jak i samych radnych Drugiego Okręgu
Wyborczego. Jest to uwarunkowane między innymi brakiem wyboru radnego
z Szopienic. Daje się zauważyć, że wybrani radni z Drugiego Okręgu
Wyborczego są bardziej zainteresowani problemami swojej dzielnicy niż
Szopienicami. Na 183 złożone interpelacje i wnioski zaledwie 26 dotyczyło
Szopienic co daje 140/0wszystkich wystąpień. A i te nie zostały przez Miasto
zrealizowane. Brak konstruktywnej współpracy trwa już od drugiej kadencji Rady
Jednostki. W istotny sposób negatywnie odbijało się to na przepływie informacji
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o planach dotyczących inwestycji w dzielnicy, stanie realizacji bieżących zadań
ujętych w budżecie miasta, czy odpowiedzi na nasze interpelacje, postulaty
i pisma.
Na zakończenie sprawozdania pragniemy nadmienić, że pomyślnie układała
się współpraca z radnym miasta Panią Elżbietą Zacher, która pełniła dyżury
w siedzibie Jednostki i załatwiała szereg wniosków i postulatów
mieszkańców dzielnicy. Uczestniczyła w dyżurach Zarządu Jednostki,
reprezentowała Jednostkę w Mieście, a omawiane z nią interpelacje i
postulaty były zawsze przedstawiane na sesjach Rady Miasta w
interpelacjach i wnioskach.
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