Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Niewiadom za rok 2017.
Rada Dzielnicy Niewiadom działa w oparciu o Statut Dzielnicy oraz zatwierdzony przez
radnych preliminarz wydatków. Działania Rady są w większości kontynuacją prac
prowadzonych w poprzednich latach. Na realizację tych i nowych zadań Rada otrzymuje
środki budżetowe z Urzędu Miasta, które w roku 2017 wynosiły 10 000 zł. oraz 2 231,40 zł
pozostałe z roku 2016.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Rada oraz zebranie sprawozdawcze
Rady, na których Rada podjęła 7 uchwał oraz przyjęła 32 wnioski zgłoszone przez Radnych
Rady Dzielnicy oraz 5 wniosków zgłoszonych przez mieszkańców dzielnicy.
Wydatkowanie środki finansowych przedstawia się następująco :
- wydatki na działalność Rady -materiały biurowe, organizacja zebrań itp.,
- comiesięczne spotkania Koła Emeryta w Industrialnym Centrum Kultury,
- dofinansowanie „Gwarków” organizowanych przez Klub Seniora ,
- dofinansowanie dnia działkowca dla ROD „Barbara”
- współpracy z placówkami oświatowymi w dzielnicy tj. Industrialnym Centrum Kultury,
ZS-P nr 2 oraz Gimnazjum nr 12 i Szkoła Podstawowa nr 23.
- Rada Dzielnicy wzięła również udział tradycyjnie od wielu lat w Regatach Żeglarskich o
Puchar Prezydenta Rybnika.
- współorganizacja wyjazdu na grzyby dla mieszkańców dzielnicy
- w grudniu dofinansowano organizowane przez Koło Emeryta spotkanie opłatkowe.
Dokładne rozliczenie finansowe zostaje dołączone jako załącznik nr 1 do powyższego
sprawozdania .
Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i infrastrukturę dzielnicy współpracowano
z Urzędem Miasta wskazując na pilne prace w dzielnicy.
Do Urzędu Miasta oraz jego jednostek organizacyjnych i instytucji skierowano 55 pism w
różnych sprawach a do Rady wpłynęło 69 pism.
Do najważniejszych spraw załatwionych w 2017 roku zaliczyć trzeba między innymi
- opracowanie dokumentacji na następujące zadania drogowe: ul. Mruli, ul. Niewiadomska,
przebudowa skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Sportową, chodnik na ul. Racławickiej
- ZS-P nr 2: termomodernizacja budynku, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, budowa
infrastruktury rowerowej
- G 12 i SP nr 23: opracowanie dokumentacji na potrzeby rozbudowy przedszkola, budowa
infrastruktury rowerowej, opracowanie dokumentacji przebudowy kotłowni
- Boisko KS Polonia Niewiadom: budowa zaplecza kontenerowego, zakup wyposażenia do
budynku socjalnego, budowa piłkochwytu, zakup wiaty dla zawodników, zakup kosy
spalinowej oraz kosiarki samobieżnej
- zabudowa gabloty informacyjnej wraz z zasilaniem elektrycznym przy ul. Raciborskiej
- budowa sieci wodociągowej na ul. Grota Roweckiego

- termomodernizacja oraz podłączenie do sieci cieplnej bloków przy ul. G. Morcinka 9 i 13
- docieplenie ściany i stropu ul. Sportowa 115 p. II
- dotacja do modernizacji systemów grzewczych w 12 budynkach mieszkalnych
- dofinansowanie utylizacji azbestu
- prace bieżące:
naprawy dróg, remonty chodników, usuwanie zapadlisk na drogach, koszenie
poboczy dróg, odśnieżanie dróg i chodników, oświetlenie dróg, oznakowanie dróg
ulic bocznych i wiele innych spraw dotyczących bezpośrednio mieszkańców.
- wnioskowano o przydział kostki na budowę drogi systemem gospodarczym tak wykonano
drogę boczną ul. Batorego.
W ramach Budżetu Obywatelskiego prowadzony był projekt pn „Stworzenie kreatywnego
parku rekreacyjno sportowego przy ul. G. Morcinka 14” – budowa sceny plenerowej wraz z
zapleczem.
Dzięki dalszej dotacji miasta dzielnica nasza objęta jest programem „Bezpieczna dzielnica”.
W ramach tego programu w godzinach popołudniowych i nocnych uruchamiane są piesze
patrole policji, które to kontrolują najbardziej zagrożone tereny.
Przy tej okazji pozwolę sobie zwrócić państwa uwagę na informacje dotyczące tego
programu, które na bieżąco publikowane są na stronie internetowej Rady Dzielnicy na
której można skorzystać także z dostępu do ogólnopolskiej „Mapy zagrożeń” oraz
informację o aplikacji „Moja komenda”.
W tym miejscu pragnę przypomnieć, że dla lepszego kontaktu z mieszkańcami prowadzona
jest strona internetowa pod adresem: www.rdniewiadom.pl.
Wszystkie te działania Rady były większym lub mniejszym wyzwaniem logistycznym. Ich
realizacja była możliwa dzięki życzliwości i wsparciu wielu ludzi.
Na zakończenie chciałam serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do
sprawnej organizacji wszystkich imprez kulturalno-oświatowych oraz do rozwoju naszej
dzielnicy i pomagali w pracach i inicjatywach prowadzonych na rzecz naszych
mieszkańców.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Niewiadom za 2017 rok.

Sprawozdanie
finansowe Rady Dzielnicy Niewiadom za 2017 rok.
Kwota
przyznana

Kwota
pozostała

Kwota
wykorzystana

Cel
Dzielnicowe festyny i turnieje

3 000,00

3 000,00

0,00

Koło emerytów

1 000,00

0,00

1 000,00

ZSP 2

1 000,00

53,67

946,33

G 12

1 000,00

-16,20

1 016,20

Spotkanie noworoczne

1 500,00

0,00

1 500,00

Materiały, wyposażenie

1 000,00

574,25

425,75

Gwarki 2017

300,00

0,00

300,00

Dzień działkowca

200,00

0,00

200,00

Różne opłaty, składki

500,00

250,00

250,00

Spotkanie z emerytami

500,00

0,00

500,00

Pozostało z 2016

2 200,00

668,17

1 531,83

Razem

12200,00

4 529,89

7 670,11

Przyznane środki na 2017 rok
Kwota wykorzystana
Pozostało na 2018 rok

12 200,00
7 670,11
4 529,89

