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BRM.0012.8.6.2015.ŁB 
 
 
 
Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 
Data posiedzenia: 16.06.2015 r. 

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00 

Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:45 

 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (wszyscy członkowie Komisji). 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 
 1  Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś 
 2  Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek 
 3  Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
 4  Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów Strategicznych Pani Magdalena 

Kolka 
 5  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Polityki Rowerowej Pan Paweł 

Sucheta 
 6  Podinspektor w Wydziale Obsługi Inwestorów Strategicznych Pani Anna Domańska 
 7  Podinspektor w Wydziale Obsługi Inwestorów Strategicznych Pani Anna Swatko 
 8  Pan Mariusz Tomaka – DisplayLink Sp. z o.o. 
 9  Pan P__ S__ – mieszkaniec Katowic 

 
 

 
Punkt 1. 
 

Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński powitał zaproszonych gości                 
oraz pozostałych członków Komisji, po czym zapoznał zebranych z planowanym 
porządkiem obrad posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty przez Komisję: 
 

 1   Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
 2  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
 3  Prezentacja firm działających na terenie miasta Katowice: 
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Firma: DisplayLink Sp. z o.o. 
 
 4  Informacja nt. form wsparcia przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, 

przyciągania nowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów 
strategicznych. 

 
 5  Informacja nt. działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowice ds. Polityki 

Rowerowej (Oficera Rowerowego). 
 
 6  Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 

 6.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Raciborskiej Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach. 
 
 7  Korespondencja i komunikaty. 

 7.1 Pismo Prezesa Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej z dnia 1.06.2015   -  
do wiadomości Komisji 

 7.2 Pismo ws. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami m.p.z.p. dla obszaru 
położonego w rejonie ulic Dudy-Gracza, 1Maja i Bogucickiej – do wiadomości Komisji. 
 
 8  Wolne wnioski. 
 
 9  Zakończenie posiedzenia.   
 

Punkt 2. 
 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
 Radni, członkowie Komisji Rozwoju Miasta  w głosowaniu: 9 głosów „za“,               
0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzym.” przyjęli jednogłośnie bez uwag protokół                 
nr BRM.0012.8.5.2015.ŁB z posiedzenia Komisji w dniu w dniu 19.05.2015 r. 
 

Punkt 3.   
 
 Prezentacja firm działających na terenie miasta Katowice: 

Firma: DisplayLink Sp. z o.o. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński  poprosił Pana Maiusza Tomaka o 
dokonanie prezentacji przedmiotowej firmy. 
 
Pan Mariusz Tomaka – Prezes Zarządu DisplayLink Sp. z o.o. dokonał prezentacji 
multimedialnej kierowanej przez niego firmy.  
Pan Prezes poinformował, ze DisplayLink rozwija technologię pozwalającą na łączenie 
różnego rodzaju urządzeń wyświetlających obraz (monitory, projektory, tablety) z 
urządzeniami, które chciałyby ten obraz wyświetlać. Na dzień dzisiejszy 
najpopularniejszym medium służącym do tych połączeń jest łącze USB. DisplayLink jest 
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jedyną firmą oferującą pełne rozwiązanie pozwalające na łączenie urządzeń, takich jak 
monitory, z komputerem za pomocą przewodów USB. 
Odnośnie katowickiego oddziału firmy Pan M. Tomaka oznajmił, że katowickie biuro 
skupia się na rozwoju tego oprogramowania. Zajmujemy się zarówno tworzeniem 
niskopoziomowego kodu sterowników pracujących w jądrze systemu operacyjnego, jak i 
rozwojem serwisu obsługującego całą ścieżkę przesyłu obrazu. Obecnie w oddziale 
katowickim zatrudnione są 34 oosby. 
 
Radny Michał Luty zapytał jakich uczelni i jakich specjalności absolwenci pracują w 
katowickim biurze DisplayLink? 
 
Pan Mariusz Tomaka – Prezes Zarządu DisplayLink Sp. z o.o. odpowiedział, że są to 
głownie absolwenci Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej czy też 
Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w języku programowania C++ znający 
dodatkowo rynek. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał czy firma DisplayLink planuje w przyszłości działać 
na  rynku samochodów autonomicznych i elektrycznych? 
 
Pan Mariusz Tomaka – Prezes Zarządu DisplayLink Sp. z o.o. przyznał, że przyszłość 
niewątpliwie należy do samochodów elektrycznych jak i autonomicznych i należy te rynki 
bardzo uważnie śledzić. Pan M. Tomaka przed dostosowaniem przepisów nie należy 
samochodów autonomicznych wprowadzać do ogólnego użytku. 
 
Radny Michał Luty  zapytał czy istnieje granica nasycenia się przestrzeni powietrznej 
falami przenoszącymi różne dane? 
 
Pan Mariusz Tomaka – Prezes Zarządu DisplayLink Sp. z o.o. stwierdził, że na dzień 
dzisiejszy trudno jest sobie wyobrazić, aby dane mogły skutecznie „zapchać” kanały 
przesyłowe, aczkolwiek w przyszłości mogą pojawić się pewne problemy, z którymi trzeba 
będzie sobie poradzić. 
Podsumowując Pan M. Tomaka zaprosił członków Komisji Rozwoju Miasta do 
przeprowadzenia posiedzenia Komisji w siedziby spółki  DisplayLink. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań i uwag 
podziękował Panu Mariuszowi Tomaka za zaproszenie jak i za przybycie oraz 
przeprowadzenie bardzo interesującej prezentacji multimedialnej, po czym przeszedł do 
następnego punktu posiedzenia. 
 
Punkt 4. 
 
 Informacja nt. form wsparcia przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, 
przyciągania nowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów 
strategicznych. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński  poprosił Panią M. Kolka o krótkie 
przedstawienie przedmiotowej informacji dodając, że wszyscy członkowie Komisji 
otrzymali obszerny materiał i mogli się z nim szczegółowo zapoznać. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów Strategicznych Pani Magdalena 
Kolka przedstawiła członkom Komisji informację na temat form wsparcia inwestorów 
zarówno krajowych jak i zagranicznych, dodając, że miasto Katowice aktywnie działa w 
celu pozyskani inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów z sektora 
nowoczesnych usług biznesowych. Główne formy wsparcia to: 
- poprzez PUP miasto Katowice oferuje pomoc w formie finansowego wsparcia związanego 
z kosztami osobowymi dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy w mieście; 
- pomoc w procesie rekrutacyjnym w ramach współpracy z akademickimi centrami karier; 
- wsparcie marketingowe; 
- dostosowanie transportu publicznego do potrzeb pracowników inwestora; 
- zapewnienie, na określony czas, powierzchni biurowo-konferencyjnych; 
- miasto Katowice poprzez TBS oferuje mieszkania dla pracowników największych 
inwestorów na terenie Katowic. 
Pani M. Kolka wspomniała również o Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz o 
współpracy miasta Katowice ze środowiskiem biznesowym poprzez uczestnictwo w 
projekcie Śląski Klaster Nanotechnologiczny – „Śląski Klaster NANO”. 
 
Radny Michał Luty odnosząc się do otrzymanego materiały informacyjnego zapytał jaka 
liczba osób spośród 10 tys. zatrudniony w centrach usług biznesowych jest mieszkańcami 
Katowic? 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Inwestorów Strategicznych Pani Magdalena 
Kolka odpowiedziała, że liczby te przedstawiają się różnie w zależności od firmy, ale 
ogólnie można stwierdzić, ze Katowiczanie stanowią około 30 % zatrudnionych w nich 
osób. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań i uwag 
stwierdził, że Komisja przyjęła przedmiotową informację do wiadomości, po czym 
przeszedł do następnego punktu posiedzenia. 
 
Punkt 5. 

 Informacja nt. działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowice ds. Polityki 
Rowerowej (Oficera Rowerowego). 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński  poprosił Pana S. Witka o krótkie 
przedstawienie przedmiotowej informacji dodając, że wszyscy członkowie Komisji 
otrzymali obszerny materiał i mogli się z nim szczegółowo zapoznać. 
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek poinformował, że w 
nawiązaniu do dokumentu "Polityka Rowerowa Miasta Katowice" oraz zakresu działania 
Wydziału Sportu i Turystyki, obowiązkiem monitoringu wskaźników realizacji tejże 
polityki, przesłał w załączeniu do informacji tabelę obejmującą informację za rok 2014 
dotyczącą wymienionych wskaźników. Jednocześnie dodał, że wyznaczony w czerwcu 
2014 roku Przedstawiciel Miasta Katowice ds. Realizacji Polityki Rowerowej prowadził 
następujące działania: 

• brał udział w 11 posiedzeniach Zespołu konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej, 
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• uczestniczył w imprezach rowerowych współfinansowanych z budżetu Miasta 
Katowice, 

• opiniował plany, projekty i zamierzenia dotyczące budowy infrastruktury rowerowej 
i organizacji ruchu rowerowego, 

• dokonał monitoringu części infrastruktury rowerowej,  

• brał udział w spotkaniach, warsztatach i sympozjach środowisk rowerowych, 

• pomagał w zgłaszaniu i opiniowaniu wniosków rowerowych do Budżetu 
Obywatelskiego, 

• uczestniczył lub prowadził spotkania z firmami i mieszkańcami zainteresowanymi 
tematyką rowerową w Katowicach, 

• moderował Platformę Konsultacji Społecznych w tematyce rowerowej, 
• współpracował z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami rowerowymi 

innych miast w zakresie rozwiązań rowerowych. 
 

Radny Michał Luty odnosząc się do otrzymanych materiałów stwierdził, ze widać 
zainteresowanie wypożyczalniami rowerów ze strony mieszkańców, ale warto się upewnić 
czy to zainteresowanie jest stałe czy też jest to chwilowa moda. 
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek powiedział, że obecnie 
prowadzony jest program pilotażowy. Docelowo będą funkcjonowały 3 wypożyczalnie 
dysponujące około 300 rowerami. Dodał, że na chwilę obecną można stwierdzić, że system 
się dobrze sprawdza. 
 
Radny Krzysztof Pieczyński zapytał czy planowane utworzenie strefy Tempo 30 w 
śródmieściu Katowic pozytywnie wpłynie na warunki drogowe dla rowerzystów. 
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Polityki Rowerowej Pan Paweł Sucheta 
powiedział, że Katowice dołączają do grupy miast, w których wprowadzono strefę Tempo 
30 i pomysł ten został bardzo dobrze odebrany przez środowisko rowerzystów.  
 
Radny Marek Chmieliński zapytał czy jest rozważana możliwość lokalizacji 
wypożyczalni rowerów przy ścieżkach rekreacyjnych w na terenie Katowic, np. w Parku 
Murckowskim?  
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek poinformował, że jest 
wypożyczalnia na Dolinie Trzech Stawów, czyli na terenie czysto rekreacyjnym, i czas 
pokaże czy ten pomysł się przyjmie. Jeśli się to sprawdzi to kolejne wypożyczalnie będą 
mogły powstać w innych częściach miasta, np. w Parku Murckowskim. 
 
Radny Damian Stępień zapytał czy jest planowana rozbudowa systemy wypożyczalni 
rowerów oraz jaki jest koszt jednej stacji wypożyczalni? 
 
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek odpowiedział, że 
wypożyczalnie rowerów są przedsięwzięciem Instytucji Kultury Katowice - Miasto 
Ogrodów. Dodał, że według wiedzy którą posiada koszt 2-óch pierwszych stacji 
wypożyczalni wyniósł 44 tys. złotych. 
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Radny Witold Witkowicz  zapytał o plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury 
rowerowej w 2016 roku. 
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Polityki Rowerowej Pan Paweł Sucheta 
oznajmił, że musi zostać opracowany dokument dotyczący sieci podstawowych ścieżek 
rowerowych. Dodał, że Zespół rowerowy stworzył koncepcję sieci ścieżek rowerowych, 
została ona przekazana do Urzędu Miasta Katowice i obecnie propozycje są analizowane i 
uwzględniane w powstającym planie. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań i uwag 
stwierdził, że Komisja przyjęła przedmiotową informację do wiadomości, po czym 
przeszedł do następnego punktu posiedzenia. 
 
Punkt 6.  
 

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 
6.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej Strzeleckiej i Mikołowskiej w 
Katowicach. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku pytań i uwag poddał 
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie: 

„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Raciborskiej 
Strzeleckiej i Mikołowskiej w Katowicach oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika 
Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresy Homan-Chanek, w głosowaniu 
przy 8 głosach „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 
uchwały.”  
 
Punkt 7. 
 

Korespondencja i komunikaty. 
 

7.1  Pismo Prezesa Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej z dnia 1.06.2015 - do 
wiadomości Komisji 

7.2 Pismo ws. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami m.p.z.p. dla obszaru położonego w 
rejonie ulic Dudy-Gracza, 1Maja i Bogucickiej – do wiadomości Komisji. 

 
Punkt 8. 
 

Wolne wnioski.  
  
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński, za zgodą Komisji, udzielił głosu 
mieszkańcowi Katowic Panu P__ S__.  
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Pan P__ S__ wypowiedział się w kwestii problemów komunikacyjnych i korków w 
mieście Katowice w godzinach szczytu i związanymi z tym utrudnieniami w 
przemieszczaniu z jednej części miasta do innej.  Zainteresowany, w ramach rozwiązania 
ww. problemów zaproponował rozważenie przedłużenia ul. Grundmanna poprzez tory 
kolejowe i obejście ul. Mikołowskiej. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś odnosząc się do 
wcześniejszej wypowiedzi poinformowała, że została opracowana koncepcja przedłużenia 
ulicy Grundmana, z przejściem nad torami, do autostrady A4 w rejonie miejsca jej 
połączenia z ul. Żeliwną. Pani Naczelnik dodała, że jest to bardzo kosztowna inwestycja i 
dokładnie nie wiadomo kiedy zostanie zrealizowana.  
 
Punkt 9. 
 

Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku 
posiedzenia, po czym podziękował zaproszonym gościom oraz pozostałym członkom 
Komisji za aktywny udział w posiedzeniu Komisji. 
 
Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
 
 

                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                            Komisji Rozwoju Miasta 

 

                                                                                                        Marek Chmieliński 


