Sprawozdanie z działalności Rady Dzielnicy Niewiadom za lata 2015 - 2019.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 07.04.2015. został wybrany i działający do
dnia dzisiejszego 15 osobowy skład Rady, na przewodniczącego Rady wybrany został kol.
Brunon Baszczok a wiceprzewodniczącym rady został wybrany kol. Tadeusz Białous.
W dniu 17.04.2015. na zebraniu Rady wybrany został 5 osoby zarząd Rady działający do
dnia dzisiejszego a przewodniczącym zarządu został wybrany kol. Czesław Wajner.
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 okresie 2015 - 2018 wynosiły 40 000 zł. oraz
500,00 zł pozostałe z roku 2014. Wydatkowanie środków budżetowych polega na
organizacji przez radę lub wspólnie z instytucjami oraz stowarzyszeniami znajdującymi się
na terenie dzielnicy zadań oraz imprez kulturalno-oświatowych dla naszych mieszkańców a
ich wydatkowanie przedstawia się następująco:
Dzielnicowe festyny i turnieje
Kopalnia Ignacy - Industriada
Koło emerytów
ZSP 2
SP 23
Spotkanie noworoczne
Materiały, wyposażenie biura rady
Gwarki
Dzień działkowca
Regaty o puchar Prezydenta Miasta Rybnika
KS Polonia Niewiadom
Klub seniora

Opłaty różne
Razem

8 726,84
1 879,33
3 650,00
4 040,16
4 192,50
6 590,00
2 022,24
1 100,61
600,00
900,00
3 850,00
1 249,63
550,00

39351,31

Pozostało na 2019 rok 1148,69 PLN.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 35 posiedzeń Rada oraz 3 zebrania sprawozdawcze
Rady, na których Rada podjęła 31 uchwał oraz przyjęła 136 wniosków zgłoszonych przez
Radnych Rady Dzielnicy oraz 26 wniosków zgłoszonych przez mieszkańców dzielnicy.
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 268 pism w
różnych sprawach a do Rady wpłynęło 296 pism.

Do najważniejszych spraw załatwionych i wykonanych w okresie od 2015 do 2018 roku z
podziałem na wydatki ogólne wg działów oraz wydatki inwestycyjne finansowane z
budżetu miasta zaliczyć trzeba między innymi:
1. Wydatki ogólne
a. drogi
- remont ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku osiedla G.
Morcinka
- remont nawierzchni ulicy Batorego
- remont ul. Kwiotka,
- remont ul. Mościckiego,
- remont drogi pomiędzy blokami i garażami oraz za pawilonem handlowym na os. G.
Morcinka,
- remont wjazdu na ul. Niewiadomską oraz uzupełnienie ubytków w trelince na ul.
Niewiadomskiej.
- wyremontowano drogę boczną ul. Mościckiego prowadzącą na teren kopalni „Ignacy”,
- remont chodnika przy ul. ks. P. Skargi,
- naprawa mostu na rzece Nacyna
- wykonano miejsca parkingowe na osiedlu G. Morcinka przy blokach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Orłowiec” oraz przed budynkiem przychodni
- budowa parkingów przy ul. G. Morcinka oraz ul. Racławickej
- wykonano naprawę uszkodzonej nawierzchni ul. Rostajnej wraz z naprawą skarpy.
- zamontowano barierki odgradzającej chodnik od jezdni na ul. Sportowej
- bieżące naprawy dróg, remonty chodników, usuwanie zapadlisk na drogach
- budowa dróg systemem gospodarczym:
- wyremontowano drogę boczną ul. Mojżesza, boczną ul. Batorego
- uruchomienie bezpośredniego połączenia komunikacji miejskiej do Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej
- wykonano oznaczenia i numerację domów na drogach bocznych głównych ulic
- rozbiórka budynku przy ul. Sportowej 127
- wznowienie granic przy ul. Niewiadomskiej
b. oświetlenie uliczne, uruchomienie nowych punktów na ulicach
Niewiadomska, Frontowa, Mojżesza, Rozstajna, Racławicka, Zamenhofa
c. zieleń i ekologia
- bieżące utrzymanie zieleńców „Pod lipami”, przy placu zabaw na ul. ks. P. Skargi
- bieżące utrzymanie skwerów: „Z różami”, „Przy osiedlu”, „Przy kapliczkach”, „Narożny”
- bieżące utrzymanie placów zabaw, pasów zielenie urządzonej, koszenie poboczy oraz
prace dodatkowe jak koszenie ugorów i innych terenów w dzielnicy
- konserwacja rowów odwadniających oraz pobocza rzeki Nacyna

d. gospodarka mieszkaniowa
- oddanie do użytku budynków i terenów po rewitalizacji kopalni „Ignacy” oraz połączenie
Domu Kultury Niewiadom z tymi obiektami w ramach nowo powstałej placówki o nazwie
Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu.
- docieplenie ścian, dachu, stropu i wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ul. G.
Morcinka 5 i 23
- remont mieszkań przy ul. G. Morcinka 5a/19, 23a/15, 23b/7, 23b/12 przy ul. Kwiotka 55,
56 i 58.
- wykonanie map dla celów projektowych budowy cmentarza przy ul. ks. P. Skargi
e. kultura i oświata
- utrzymanie szkół: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Przedszkolnymi nr 23
- utrzymania Industrialnego Centrum Kultury oraz fili biblioteki nr 22
2. Wydatki inwestycyjne
- Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do skrzyżowania z ul.
Racławicką wraz z przeniesieniem kapliczki
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
- termomodernizacja budynku
- wykonanie instalacji solarnych
- budowa boiska do gier sportowo-rekreacyjnych
- budowa boiska wielofunkcyjnego
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych, budowa infrastruktury rowerowej
- Gimnazjum nr 12
- budowa instalacji grzewczej pomp ciepła,
- budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną
- adaptacja mieszkania służbowego na potrzeby przedszkola
- modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej
- budowa infrastruktury rowerowej
- Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy
- W tym miesiącu rozpoczęto modernizację budynków nadszybia i maszynowni szybu
"Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy,
- Rozbudowa monitoringu na terenie Zabytkowej Kopalni
- Remont sanitariatów w budynku przy ul. Mościckiego (ICK)
- Opracowanie dokumentacji na następujące zadania drogowe: ul. Mruli, ul. Niewiadomska,
przebudowa skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Sportową, chodnik na ul. Racławickiej
- 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. Niewiadomskiej (boczna), Raciborskiej (od
Krzywoustego do Grota Roweckiego oraz od Krzywoustego do budynku N255 ) oraz
Letniej i Narutowicza.
- 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 76 budynkach mieszkalnych
- dofinansowanie utylizacji azbestu
- budowa sceny plenerowej przy ul. G. Morcinka 14
W ramach Budżetu Obywatelskiego prowadzone był następujące projekty:
1. Plac zabaw oraz mini siłownia na terenie Gimnazjum nr 12.
2. Kreatywny park rekreacyjno-sportowy przy ul. G. Morcinka 14.
3. Plac zabaw „Pogodne Buzowice” przy ul. Frontowej 6 a.
4. Organizacja 3 festynów na terenie naszej dzielnicy pn. Niewiadom jest jeden –
integracja poprzez zabawę i sport.
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.
W ramach bezpieczeństwa w dzielnicy dzielnicowa asp. A. Strzebińczyk prowadziła
działania w ramach „Planu działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr XV”, który
obejmował tereny „Parku pod lipami” oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w
Rybniku przy ul. Gustawa Morcinka 18 oraz przyległy do szkoły Park, obecnie plan ten
kontynuuje w zastępstwie sierż. sztab. Michał Goik.
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.
Dziękuję.

