SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY
CZERWIONKA – KAROLINKA KADENCJI 2000 – 20004 r.
W okresie działania Rady przeprowadzono 27 zebrań Rady Dzielnicy, oraz 3 zebrania
z mieszkańcami tejŜe dzielnicy.
W kolejnych latach działalności Rada Dzielnicy rozdysponowała środki finansowe
przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe w następujący sposób:
w roku 2001
3000 – remont ławek na boisku szkolnym SP-4 i Gimnazjum nr3
14900 – wykonanie zatok parkingowych na ul. Jana Pawła II
30000 – remont ul. DzierŜonia na osiedlu Karolinka
12000 – wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku ul. Furgoła 2a i 2b
11000 – rezerwa została rozdysponowana na w/w zadania wg potrzeb
w roku 2002
20000 – wykonanie nowej nawierzchni drogi przy ul. Furgoła 6a i 6b
20000 – modernizacja skrzyŜowania dróg na osiedlu Karolinka – ul. Kwiatowej
i ul. Wyzwolenia
20000 – wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Jana Pawła II od ul. Kolejowej
do KrzyŜa
5000 – remont OSP Czerwionka (ułoŜenie kostki brukowej na placu OSP)
3000 – darowizna dla SP-4 w Czerwionce na zakup krzeseł
2000 – rezerwa – została rozdysponowana na w/w zadania wg potrzeb
w roku 2003
30000 – dokończenie remontu drogi przy ul. Furgoła 6a i 6b
20000 – kontynuacja wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Jana Pawła II –
dokończenie zadania
3000 – darowizna dla Gimnazjum nr 3 w Czerwionce
15000 – dofinansowanie do robót ziemnych i dojścia przy budowanej kaplicy
przedpogrzebowej - rejon Alei św. Barbary
w roku 2004
20000 – wykonanie robót ziemnych i ułoŜenie nawierzchni brukowej od Alei św.
Barbary w stronę cmentarza
20000 – c.d. remontu drogi przy ul. Furgoła 2a i 2b
7500 – dofinansowanie dla OSP w Czerwionce
20000 – remont ul. Gwarków, osiedle Karolinka
500 – wycinka drzew przy Gimnazjum nr 3
12000 – rezerwa wykorzystana na dofinansowanie – wejście do Gimnazjum nr 3 i w/w
zadanie

Ponadto naleŜy wspomnieć, Ŝe 27.03.2001 r. odbyło się wspólne zebranie obydwu Rad
Dzielnic tj. Czerwionka-Centrum, oraz Czerwionka-Karolinka, którego efektem było
przeznaczenie kwot:
9388 – Rada Czerwionka-Karolinka
5030 – Rada Czerwionka-Centrum,
które to Rady otrzymały w/w środki dodatkowo i przeznaczyły na remont chodnika od ronda
w stronę kościoła św. Józefa (prawa strona)
w roku 2005
40000 – na kapitalny remont chodnika przy ul. Furgoła od przejazdu kolejowego
w stronę szkoły SP–4, Gimnazjum nr3, przy udziale środków powiatowych.
Rada Dzielnicy w czasie całej kadencji ściśle współpracowała z Policją a w szczególności
z dzielnicowym Panem Zdzisławem Grzelakiem, który regularnie brał udział w zebraniach
Rady. Na kaŜdym zebraniu była odczytywana bieŜąca korespondencja, i wszystkie sprawy
zostały rozwiązane na bieŜąco. Rada Dzielnicy w sposób czynny uczestniczyła w Ŝyciu
społeczno-kulturalnym dzielnicy oraz całego miasta.

