Uchwała Nr II/51/Grot/18
Rady Dzielnicy Grotowice
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji podjętych działań i
zrealizowanych prac Rady Dzielnicy Grotowice za rok 2017.

Na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Uchwały XLVI/900/17 Rady Miasta Opola z dnia 6

lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Grotowice (Dz. Urz. Woj. Op. z
dnia 19 lipca 2017 r. poz. 2023) – Rada Dzielnicy Grotowice uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji podjętych działań i zrealizowanych prac
Rady Dzielnicy Grotowice za rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Grotowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Raport z działalności Rady Dzielnicy Grotowice w 2017 roku:
Podjęte działania i zrealizowane prace:
1. W Urzędzie Miasta Opola złożono 27 pism dotyczących spraw dzielnicy –
prośby o interwencje, wnioski o wykonanie prac na terenie dzielnicy;
2. Podjęto 13 uchwał, podczas 8 sesji, oraz odbyto 2 posiedzenia;
3. Udział w pracach i spotkaniach organizowanych przez UM związanych z
funkcjonowaniem RD;
4. Od nowego roku autobusy MZK nr 8 i 12 zaczęły jeździć do końca Grotowic;
5. Zorganizowano VI Festyn Środowiskowy dla mieszkańców;
6. Współorganizowano Metalchem Cup 2017 – zafundowano puchary;
7. Udział w pracach związanych z wypracowaniem koncepcji i projektu Świetlicy
Dzielnicowej w Grotowicach;
8. Ustawiono dodatkowe 12 koszy na śmieci, zakupionych z pieniędzy
przeznaczonych na działalność RD, które zostały rozmieszczone w różnych
miejscach naszej dzielnicy;
9. Złożono 15 wniosków do projektu planu budżetu Miasta Opola na rok 2018.
10. Złożono wniosek do Budżetu Obywatelskiego o wykonanie projektu brakującego
odcinka ul. Oświęcimskiej;
11. Wzięto udział w III Festiwalu Dzielnic;
12. Sfinansowano zakup magnetofonu dla PP nr 44 w Opolu;
13. Sfinansowano wyposażenie Sali korekcyjnej w PSP nr 24;
14. Wsparcie świetlicy Parasol oraz wspieranie wspólnych inicjatyw dotyczących
dzielnicy.
15. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami: zasponsorowanie sceny na festyn
przez firmę „Bedmet”, zakup ławostołów przez PP Metalchem;
16. Modernizacja chodników i miejsc postojowych, oraz budowy nowych przy ul.
Złotej,przez miasto – całość to koszt 431.279,- zł;
17. Udział w obchodach 40-lecia powstania PP nr 44 w Opolu;
18. Przed Klubem Osiedlowym zamontowano stojaki rowerowe, o zakup których
zwrócił się Klub do naszej Rady. Wykorzystano stojaki posiadane przez WM
Ośw. 96;
19. Udział członków RD, jako mężów zaufania w głosowaniu BO 2018, w Klubie Os.
– 22.10.br.;
20. Udział w otwarciu nowej świetlicy „Bądź Dobroczyńcą” – 02.11.br.;
21. Na osiedlu Metalchem II (tzw. nowe osiedle) dzięki działaniom Rady Dzielnicy
Grotowice postawiono 4 latarnie, które doświetlają teren rekreacyjny między
blokami;
22. Rada Dzielnicy Grotowice zabiegała o ustawienie paczkomatu InPostu w
Grotowicach, który pojawił się przy Biedronce 29.12.2017 r.

