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BRM.0012.8.8.2014.ŁB 
 
 
 
Protokół nr 45 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 
Data posiedzenia: 22.07.2014 r. 

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

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00 

Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:00 

 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 11 ogółem): 

Radni nieobecni: 

Stefan Gierlotka 
 
Piotr Pietrasz 
 
Stanisław Włoch 
 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

 1  Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Michał Luty 
 2  Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech 
 3  Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pan Bogusław Lowak 
 4  Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Tomasz Lubartowicz 
 5  Kierownik Referatu w Wydziale Spraw Obywatelskich Pani Barbara Jędralska 
 6  Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek” Pan 

Krzysztof Rogala 
 7  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Barbara Zając 

 
 

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: 
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1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.   

3. Aktualna sytuacja demograficzna miasta Katowice i prognoza na lata następne 
(przyrost naturalny, wskaźnik urodzeń, migracja - przyczyny i kierunki migracji). 

4. Aktualne dane dotyczące stanu bezrobocia na terenie gminy Katowice, prognozy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. 

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.  

5.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany 
Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego z siedzibą w Katowicach + pismo informacyjne Pana 
Prezydenta.  

6. Korespondencja i komunikaty: 

6.1 Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. projektu przebudowy strefy 
Rondo-Rynek.  

6.2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały 
Nr L/1182/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej wraz z 
rozstrzygnięciem nadzorczym w przedmiotowej sprawie - do wiadomości 
Komisji 

6.3 Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w części uchwały Nr 
L/1181/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej, w obszarze 
fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK 
"Wujek" - do wiadomości Komisji 

6.4 Pismo P.H-P. EXLAND - wezwanie do usunięcia naruszeń prawa uchwałą 
Rady Miasta Katowice nr LI/1209/14 (rozdano do skrytek członków 
Komisji) -  do wiadomości Komisji  

7 Wolne wnioski.  

8 Zakończenie posiedzenia 

 

Punkt 2.   
 
 Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
 Radni, członkowie Komisji Rozwoju Miasta  w głosowaniu 6 głosów „za“,               
0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzym.” przyjęli jednogłośnie bez uwag protokół                 
nr BRM.0012.8.7.2014.ŁB z posiedzenia Komisji w dniu 10.06.2014 r. 
 
Punkt 3.  
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Aktualna sytuacja demograficzna miasta Katowice i prognoza na lata następne 
(przyrost naturalny, wskaźnik urodzeń, migracja - przyczyny i kierunki migracji). 

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński  poprosił Pana T. Lubartowicza o 
przedstawienie przedmiotowej informacji, dodając, że wszyscy członkowie Komisji 
otrzymali stosowny materiał i mogli się z nią wcześniej zapoznać. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Tomasz Lubartowicz 
poinformował, że według stanu na dzień 30.06.2013 r. liczba osób zameldowanych w 
Katowicach na pobyt stały lub czasowy wynosiła 298 558, natomiast na dzień 30.06.2014 r. 
liczba ta wyniosła 294 889. Oznacza to, iż w analizowanym okresie liczba mieszkańców 
Katowic zmalała o 3 669 osoby, tj. o 1,2%. Mimo spadku liczby ludności Katowice nadal 
należą do grupy największych miast w Polsce. Zajmują dziesiąte miejsce plasując się za 
Warszawą, Krakowem, Łodzią, Wrocławiem, Poznaniem, Gdańskiem, Szczecinem, 
Bydgoszczą i Lublinem, dołączona tabela nr 1wskazuje liczbę osób zameldowanych na 
pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Katowice. Tabela 2 przedstawia liczbę osób 
zameldowanych w Katowicach w rozbiciu na poszczególne rodzaje pobytów 
zameldowania: stały, czasowy oraz stały lub czasowy. Z Tabeli 2 wynika, że liczba osób 
zameldowanych na pobyt stały w ciągu ostatniego roku spadła o 3 200. Według stanu na 
dzień 30.06.2013 r. liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosiła 289 384, natomiast 
na dzień 30.06.2014 r. liczba ta wyniosła 286 184. Na dzień 30.06.2013 r. liczba osób 
zameldowanych na pobyt czasowy wyniosła 11 312, natomiast na dzień 30.06.2014 r. liczba 
osób wynosiła 10 875. Obserwuje się zatem minimalny spadek pobytów czasowych, co 
wynika z faktu zmiany przypisów meldunkowych, które zlikwidowały obowiązek 
zameldowań czasowych do 3 miesięcy. 

Najliczniej zaludnioną jednostką pomocniczą miasta Katowice jest Śródmieście 
(29  892), natomiast najmniej zaludnioną jednostką jest Zarzecze (2 353). Najliczniejsze 
pobyty czasowe z racji studentów zamieszkujących akademiki są w jednostce pomocniczej 
Ligota – Panewniki (2 161). Jednostkami, które w ostatnim okresie czasu zanotowały 
wzrost liczby mieszkańców są: Zarzecze, Kostuchna oraz Podlesie. 

Kontynuując Pan T. Lubartowicz stwierdził, że Katowice należą do miast o 
najwyższej gęstości zaludnienia w województwie śląskim. Wg stanu na dzień 30.06.2014 r. 
gęstość zaludnienia w Katowicach wynosiła 1 791 osób/km2 (powierzchnia Katowic: 164,7 
km2, ludność: 294 889). Gęstość zaludnienia jest bardzo zróżnicowana na terenie miasta. 
Tab. 4 ilustruje gęstość zaludnienia w poszczególnych jednostkach pomocniczych miasta 
Katowice. Największa gęstość zaludnienia występuje na Osiedlu Tysiąclecia (11 852 
osób/km2), natomiast najmniejsza gęstość charakteryzuje Murcki (129 osób/km2). 

Odnośnie migracji Pan Naczelnik poinformował, że należy stwierdzić, że program 
informatyczny obsługujący system ewidencji ludności nie posiada funkcji pozwalających 
na dokładne i jednoznaczne badanie kierunków migracji. Zauważono, że poprzednie próby 
dokonywania takich badań dawały jedynie przybliżone wartości, a ich wyniki różniły się 
(wprawdzie w niewielkim stopniu) między sobą podczas kolejnych analiz. Dlatego też w 
przypadku migracji oparto się na danych GUS. 

Na przestrzeni ostatnich lat odpływ ludności – wymeldowania z pobytu stałego – 
przewyższał napływ ludności – zameldowania na pobyt stały – powodując ubytek ludności. 
Według GUS w 2014 w Katowicach liczba osób które napłyną będzie wynosiła 3 579,  
z czego 5% z zagranicy. Liczba osób, które dokonają wymeldowania poza Katowice, 
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osiągnie w 2014 wartość 4 659, z czego 9% za granicę. Przewiduje się zatem, iż saldo 
migracji w roku 2014 osiągnie wartość –1 080 osób. 

W migracjach wewnętrznych (krajowych) największą rolę odgrywają przepływy 
migracyjne w obrębie województwa śląskiego. Największy przepływ ludności odbywa się 
między Katowicami a Chorzowem, Mysłowicami, Siemianowicami Śląskimi, Mikołowem, 
Sosnowcem i Tychami. W migracjach zagranicznych główne kierunki stanowiły 
tradycyjnie: Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia i Holandia. 

Następnie Pan T. Lubartowicz oznajmił, że przygotowana przez Główny Urząd 
Statystyczny prognoza demograficzna do roku 2035 zakłada stały spadek liczby 
mieszkańców Katowic. Przewiduje się, iż w perspektywie do roku 2035 ma ona zmaleć do 
248 455. Szacuje się zatem, że w prognozowanym okresie liczba mieszkańców Katowic 
spadnie o 47 605 osoby, tj. o 16% w stosunku do prognoz na rok 2014. Według tej 
prognozy zjawisko depopulacji Katowic będzie więc postępowało. Zgodnie z prognozą 
GUS współczynnik feminizacji w dalszym ciągu do końca prognozowanego okresu będzie 
wynosił 113. 

Prognoza dotycząca udziału ludności w wieku poprodukcyjnym  
w stosunku do ogół ludności przewiduje, iż w badanym okresie nastąpi wzrost ludności  
w wieku poprodukcyjnym z 23% w roku 2015 do 29% w roku 2035. W materiale 
zaprezentowano prognozowaną przez GUS liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym, tj. 
kobiet powyżej 60 lat i mężczyzn powyżej 65 lat.  

Za ubytek liczby ludności w prognozowanym okresie odpowiada ruch rzeczywisty 
ludności, kształtowany przez liczbę urodzeń, liczbę zgonów oraz ruch wędrówkowy 
mieszkańców. Prognozuje się stały spadek liczby urodzeń, co w efekcie daje ujemny 
przyrost naturalny. Największą liczbę zgonów GUS szacuje na lata 2019/2020, kiedy to 
mają one wynosić 3 874. Następnie liczba zgonów będzie spadać. Na koniec 
prognozowanego okresu liczba żywych urodzeń ma wynieść 1 778, co stanowiło będzie 
spadek o 36% w stosunku do prognozy na koniec roku 2014. Zwiększy się liczba osób, 
które napłyną do Katowic z zagranicy. Znaczącą datą zgodnie z prognozami GUS jest rok 
2020, kiedy to wskaźniki migracji do końca prognozowanego okresu mają pozostać na tym 
samym poziomie, osiągając wartość dla salda migracji wewnętrznych -505, natomiast dla 
salda migracji zagranicznych 32.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawioną 
informację, po czym porosił pozostałych członków Komisji o zadawanie ewentualnych 
pytań w omawianym temacie. 
Następnie Pan M. Chmieliński zapytał czy miasto Katowice próbuje w jakiś sposób 
przekonać osoby przebywające i mieszkające w Katowicach do tego aby zechciały się 
zameldować w mieście, gdyż jak wiadomo przekłada się to na większe wpływy podatkowe? 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Tomasz Lubartowicz 
odpowiedział, że obecnie istnieje obowiązek meldunkowy z tym, że prawo nie przewiduje  
żadnych sankcji za niedopełnienie tego obowiązku, więc można jedynie zachęcać 
mieszkańców do tego aby się meldowali, ale nie można im tego nakazać. 
 
Radny Jerzy Forajter stwierdził, że w otrzymanym materiale brakuje porównania sytuacji 
demograficznej Katowic z innymi miastami o porównywalnej wielkości, gdyż jak wiadomo 
borykają się one również z problemem wyludniania, a mieszkańców przybywa tylko w 
Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i Białymstoku. 
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Następnie Pan radny stwierdził, że w przyszłości należy pochylić się nad migracjami 
wewnętrznymi, gdyż na dzień dzisiejszy rozrastają się liczebnie dzielnice południowe tj. 
Zarzecze, Podlesie i Kostuchna, a wyludnia się centrum Miasta co jest niepokojące i może 
rodzić w przyszłości pewne problemy komunikacyjne.  
 
Radny Michał Jędrzejek zapytał jak zmienić niekorzystny trend spadku liczby 
mieszkańców Katowic, która wg. prognoz w 2035 roku ma wynieść 248 tys.? Pan radny 
zapytał również, o zachęty i korzyści oferowane przez miasto osobom, które zdecydują się 
zameldować na stałe w Katowicach? 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Michał Luty stwierdził, że problem wyludniania  
jest zjawiskiem ogólnokrajowym, który dotyka wiele miast w tym Katowice. Następnie Pan 
M. Luty powiedział, że miasto stara się odwrócić niekorzystną sytuację demograficzną 
poprzez otwieranie terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe, gdyż jest szansa że gdy będą mieszkania to będą i nowi mieszkańcy.  
Pan M. Luty stwierdził również, ze na dzień dzisiejszy, poza ogólnymi apelami, miasto 
Katowice nie stosuje żadnych zachęt mających na celu przekonanie do zameldowania się na 
jego terenie, a czy będą takowe stosowane w przyszłości to na dzień dzisiejszy trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził, że miasto jednak powinno 
popracować na rzecz stworzenia pewnych zachęt meldunkowych, bo skoro nie ma 
możliwości egzekwowania meldunku, to oprócz apeli i nawoływania o zameldowanie się w 
Katowicach, należałoby coś w tym temacie zrobić więcej niż dotychczas. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Tomasz Lubartowicz 
poinformował, że w niedalekiej przyszłości dowody osobiste będą wydawane bez adresu 
zamieszkania, gdyż od 1.01.2016 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy.  
 
Radny Arkadiusz Godlewski powiedział, że otrzymany materiał został bardzo rzetelnie 
przygotowany i na jego podstawie powinny zostać wypracowane wspólne wnioski Komisji 
oraz służb Pana Prezydenta, a w szczególności Wydziału Rozwoju Miasta. 
 
Radny Tomasz Godziek odnosząc się do dyskusji powiedział, że w Katowicach występuje 
dużo większa niż w innych, porównywalnych wielkościowo miastach, dynamika spadku 
liczby mieszkańców i to jest największym problemem z którym należy się zmierzyć. 
Następnie Pan radny  stwierdził, że zgadza się z radnym M. Jędrzejkiem co do potrzeby 
podjęcia działań mających na celu przekonanie jak największej grupy osób do zamieszkania 
i zameldowania się w Katowicach, dodając że miasto już dawno powinno podjąć stosowne 
działania w kwestii zahamowania dynamicznego spadku liczby jego mieszkańców. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że coraz więcej mieszkańców aglomeracji 
śląskiej przeprowadza się na jej obrzeża, gdzie koszty życia są znacznie niższe, a jakość 
życia większa. Dodał, że należy się zastanowić jak zatrzymać te osoby, aby chciały 
mieszkać w miastach aglomeracji, szczególnie w Katowicach. 
Pan A. Godlewski powiedział, że należy się również zastanowić i przeprowadzić analizę 
dlaczego ludzie wolą mieszkać na przedmieściach lub obrzeżach aglomeracji, a nie chcą 
mieszkać w centrach miast. Dodał, że po przeprowadzeniu analizy w ww. sprawie należy 
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podjąć działania mające na celu przekonanie mieszkańców do zamieszkania w centrum 
miasta. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Michał Luty stwierdził, że ciężko będzie namówić 
kogoś kto wybudował dom i mieszka na przedmieściu do zamieszkania w mieszkaniu w 
bloku. Dodał również, że niektóre działania zapobiegające wyludnianiu miast powinny być 
prowadzone przy pomocy ze strony samorządu wojewódzkiego lub nawet z poziomu 
rządowego. 
 
 Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński powiedział, że duży wpływ na 
wyludnianie się centrum miasta ma brak rynku najmu lokali w Polsce, a dominuje rynek 
właścicieli. Pan radny dodał, że właściciele prywatnych mieszkań nie chcą meldować osób 
wynajmujących od nich lokal.  

 
Radny Tomasz Godziek odnosząc się do wypowiedzi radnego Jędrzejka zapytał czy 
miasto Katowice podejmie odpowiednie działania w celu zatrzymania spadku liczby swoich 
mieszkańców czy też nic nie będzie robione i za rok, na kolejnym posiedzeniu Komisji 
odbędzie się taka sama dyskusja?  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Michał Luty powiedział, iż jest przekonany o tym, 
że nie sprawdzą się prognozy mówiące o liczbie 250 tys. mieszkańców Katowic w 2035 
roku. Dodał, że w ostatnim czasie można zauważyć zmianę w sposobie postrzegania 
Katowic w opinii ogólnopolskiej i to może się przyczynić do zahamowania niekorzystnych 
tendencji demograficznych. 
 
Radny Michał Jędrzejek zapytał o źródło prognoz dodatniego salda migracji zagranicznej 
oraz ujemnego salda migracji wewnętrznej. 
 
Kierownik Referatu w Wydziale Spraw Obywatelskich Pani Barbara Jędralska 
poinformowała, że są to prognozy Głównego Urzędu Statystycznego przygotowane w 2011 
roku do 2035 roku, Prognozy te przewidują, że w migracjach zagranicznych od roku 2020 
saldo będzie się kształtowało na poziomie dodatnim, natomiast saldo migracji 
wewnętrznych do końca badanego okresu będzie się kształtowało na poziomie ujemnym.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński oznajmił, że w przyszłych planach 
pracy Komisji Rozwoju Miasta punkt obejmujący zagadnienia demograficzne powinien 
zostać tak sformułowany, aby była możliwość wypracowania pewnych, bardzo ogólnych 
rozwiązań w tej materii. 
 
Radny Jerzy Forajter stwierdził, że o potencjalnym przyciągnięciu mieszkańca do miasta 
w znacznym stopniu decyduje możliwość znalezienia pracy w tym mieście, znalezienia 
mieszkania i możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Pan J. Forajter dodał, że są 
to czynniki na które władze Miasta mogą mieć wpływ. Następnie stwierdził, że 
utrzymywanie się w Katowicach stopy bezrobocia na stałym poziomie 5,5 % dowodzi tego, 
że to miasto jest atrakcyjne, szczególnie w porównaniu z takimi miastami jak Gliwice czy 
Sosnowiec.  
Kontynuując Pan radny powiedział, iż jest przekonany, że nowo powstające budowle 
NOSPR, Muzeum Śląskiego czy tez MCK przyciągną nowych mieszkańców wbrew 
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opiniom sceptyków, gdyż stanowią one o kulturze zamieszkiwania w Katowicach, a biorąc 
pod uwagę to, że Katowice znajduj się w centrum aglomeracji to wspomniane budowle są 
wręcz niezbędne. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań i uwag 
stwierdził, że Komisja przyjęła przedmiotową informację do wiadomości. 
 
Punkt 4. 
 

Aktualne dane dotyczące stanu bezrobocia na terenie gminy Katowice, prognozy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił o przedstawienie informacji 
Panią Naczelnik M. Moryń-Trzęsimiech dodając, że wszyscy członkowie Komisji 
otrzymali przedmiotową informacje i mieli okazje się z nią wcześniej zapoznać. 
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech 
poinformowała na wstępie, że według stanu na dzień 31 maja 2014 r. w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych było ogółem 11.568 osób bezrobotnych, w 
tym 5.918 kobiet, które stanowiły 51,2% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W 
odniesieniu do stycznia 2014r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 
433 osoby, tj. o 3,6%.  
Stopa bezrobocia na terenie Katowic na koniec stycznia 2014r. wyniosła 5,7%. Aktualnie 
stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 5,6%, według stanu na dzień 30 kwietnia 2014r.  
Pod względem stopy bezrobocia Katowice znajdują się na drugim miejscu w województwie 
śląskim. 

Następnie Pani Naczelnik przedstawiła informacje na temat kategorii 
zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, według 
stanu na dzień 31 stycznia 2014 r. jak i 31 maja 2014 r.  

Pani M. Moryń-Trzęsimiech stwierdziła, że biorąc pod uwagę kategorie osób 
bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w ewidencji 
Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach na koniec maja 2014r. dominowały osoby bez 
wykształcenia średniego, których udział procentowy kształtował się na poziomie 54,7% 
(6.326 osób) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Porównując liczbę zarejestrowanych 
osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego w okresie od styczna do maja 2014r. 
należy zauważyć tendencję spadkową liczby zarejestrowanych o 178 osób, tj, o 2,7%.  

Na koniec maja 2014r. na wysokim poziomie kształtował się również udział 
procentowy osób długotrwale bezrobotnych – 52,8% (6.105 osób). Porównując liczbę osób 
długotrwale bezrobotnych w okresie od stycznia do maja 2014r. należy zauważyć tendencję 
wzrostową liczby zarejestrowanych o 82 osoby, tj. o 1,4%. Według definicji wskazanej w 
ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba długotrwale bezrobotna to 
osoba, która pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i 
przygotowania zawodowego dorosłych. 

Na poziomie 3.486 osób według danych na koniec maja 2014r. kształtowała się 
natomiast liczba zarejestrowanych w grupie osób bez kwalifikacji zawodowych. W tej 
kategorii odnotowano spadek liczby zarejestrowanych o 62 osoby, tj. o 1,7% w odniesieniu 
do stycznia 2014r.  

Wysoki udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 
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stanowiły również osoby powyżej 50 roku życia. Według stanu na dzień 31 stycznia 2014r. 
w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach pozostawało 3.113 osób w wieku 
powyżej 50 roku życia. Na koniec maja 2014r. liczba osób w tej kategorii wiekowej 
zmalała zaledwie o 12 osób w odniesieniu do stycznia 2014r. i osiągnęła poziom 3.101 
osób. Dynamika spadku zarejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii kształtowała 
się na poziomie zaledwie 0,4%.  

Na poziomie 2.464 osób według danych na koniec stycznia 2014r. oraz 2.243 osób – 
na koniec maja 2014r. kształtowała się natomiast liczba zarejestrowanych w grupie osób 
bez doświadczenia zawodowego. W tej kategorii odnotowano spadek liczby 
zarejestrowanych o 221 osób, tj. o 9,0%. Wskaźnik spadku liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w tej kategorii był wyższy niż we wskazanych powyżej kategoriach i 
świadczy o tym, że osoby bez doświadczenia zawodowego to w większości osoby młode, 
które krótko pozostają w ewidencji urzędu pracy. 

Według stanu na koniec stycznia 2014r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 25 
roku życia wynosiła 1.668 osób, co stanowiło 13,9 % ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych. Na koniec maja 2014r. w tej kategorii osób bezrobotnych odnotowano 
spadek liczby zarejestrowanych o 223 osoby, tj. o 13,4%. Wskaźnik spadku liczby 
zarejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii był najwyższy spośród wskazanych 
powyżej. Dane statystyczne wskazują, że również osoby młode pozostają bez pracy 
stosunkowo krótko i mają większe możliwości wejścia lub powrotu na rynek pracy.  

W odniesieniu do pozostałych kategorii osób bezrobotnych będących w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, udział procentowy w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych na poziomie średnio 12,0% występował w przypadku osób samotnie 
wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia. Według stanu na dzień 31 stycznia 
2014r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach pozostawało 1.465 osób 
bezrobotnych we wskazanej kategorii. Na koniec maja 2014r. liczba osób w tej kategorii 
wzrosła do poziomu 1.472 osoby. Dynamika wzrostu zarejestrowanych osób bezrobotnych 
w tej kategorii kształtowała się na poziomie 7 osób, tj. 0,5%.  

Następnie Pani Naczelnik poprosiła o ewentualne pytania odnośnie przekazanego 
członkom Komisji materiału informacyjnego. 
 
Radny Jerzy Frajter stwierdził, że w przedstawionej w  materiale tabeli brak jest 
informacji na temat bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem, a takich osób 
wciąż przybywa gdyż na dzień dzisiejszy wyższe wykształcenie nie gwarantuje pracy po 
studiach. 

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Barbara Zając 
poinformowała, że w ewidencji PUP Katowice widnieje 501 osób z wyższym 
wykształceniem wśród których dominują kobiety wychowujące dziecko do pierwszego 
roku życia, gdyż priorytetem dla tych osób jest opieka nad dzieckiem, a nie podjęcie pracy. 
 
Radny Jerzy Frajter zapytał czy wyższe wykształcenie daje gwarancję zatrudnienia oraz 
czy nie należałoby ograniczyć kształcenia na tych kierunkach, których absolwenci mają 
największe trudności ze znalezieniem pracy? 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Barbara Zając stwierdziła, 
że szkolnictwo wyższe powinno nadążać za trendami demograficznymi jak                           
i zapotrzebowaniami pracodawców, gdyż w przeciwnym przypadku absolwenci będą 
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zasilali szeregi bezrobotnych w urzędach pracy. 
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech 
powiedziała, że dostępność do szkolnictwa wyższego w ostatnim czasie zwiększyła się, lecz 
nie zawsze szło to w parze z wysokim poziomem kształcenia i wyniku tego niektóre 
kierunki studiów generują bezrobocie. 
 
Radny Michał Jędrzejek czy monitorowany jest sposób wydatkowania środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej po upływie jednego roku działalności? 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Barbara Zając 
poinformowała, że obecnie nie jest to robione, lecz od stycznia będzie taka możliwość 
poprzez bazę ZUS. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał czy wiadomo ile osób jest zarejestrowanych jako 
bezrobotne wyłącznie w celu posiadania ubezpieczenia społecznego oraz ile od stycznia br. 
utworzono nowych miejsc pracy w Katowicach i ilu zatrudniono na nich mieszkańców 
Katowic? 
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Barbara Zając stwierdziła, 
że nie można jednoznacznie powiedzieć ile osób rejestruje się wyłącznie dla ubezpieczenia 
zdrowotnego, gdyż wszystkie osoby bezrobotne rejestruje się tak samo. 
 Odnośnie drugiego pytania Pani Dyrektor odpowiedziała, że posiada jedynie dane 
dotyczące miejsc pracy utworzonych przez PUP, a nie posiada żadnych dodatkowych 
danych w tym zakresie w związku z czym  nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 
 
Radny Michał Jędrzejek zapytał czy grupa osób korzystających z pomocy MOPS ulega 
pewnym zmianom czy tez jest to stałe grono do którego mało osób wchodzi ale też niestety 
niewiele z niego wychodzi? 
 
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech 
potwierdziła, że stali klienci stanowią podstawę liczby osób korzystających z pomocy 
MOPS i są to przeważnie osoby długotrwale bezrobotne bez kwalifikacji, nie posiadające 
żadnej umiejętności podjęcia pracy ze względu na ich stan zdrowia jak i uzależnienie. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań i uwag 
stwierdził, że Komisja przyjęła przedmiotową informację do wiadomości. 
 
Punkt 5.  
 

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.   
 
5.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany Statutu 
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z 
siedzibą w Katowicach + pismo informacyjne Pana Prezydenta.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Pana B. Lowaka o 
wprowadzenie do omawianego projektu uchwały. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pan Bogusław Lowak  poinformował, 
że przedmiotowa uchwała nie wywołuje skutków finansowych. Zakres zmian w Statucie 
obejmuje w szczególności: 
- dodanie Pilchowic i Sośnicowic do listy uczestników Związku, 
- dostosowanie statutu do obowiązujących przepisów prawa, w tym do przepisów ustawy 
z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (m.in. wprowadzenie do statutu 
nowych kompetencji związanych z uchwalaniem planów transportowych), 
- dodanie do zadań Związku „wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług 
płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego”, 
- zaktualizowanie listy elementów protokołu posiedzenia Zarządu, 
- wprowadzenie możliwości elektronicznego przeprowadzenia posiedzenia Zarządu, 
- usunięcie wzoru na dotację gminy w okresie przejściowym, który obowiązywał 
do 2011 roku – obecnie obowiązuje wzór na liczenie dotacji wg wyniku finansowego linii, 
- uszczegółowienie zapisów dotyczących projektów planów finansowych, 
- ustalenie zasady proporcjonalności potencjalnych wpłat w stosunku do udziałów 
w finansowaniu projektu w sytuacji powstania niedoboru środków finansowych, który 
wynikałby z konieczności poniesienia nieprzewidzianych wydatków w szczególności 
wynikających z realizacji zadań i projektów dla realizacji których nieuzasadnione jest 
podnoszenie opłat wyliczanych ze wzoru na wielkość dotacji, 
- uszczegółowienie zapisów dotyczących przyjmowania nowych członków KZK GOP, 
- uwzględnienie postanowień Wojewody Śląskiego, który w dniu 14.05.2014 r. wydał 
rozstrzygnięcie nadzorcze unieważniające uchwałę Zgromadzenia nr CXXIV/8/2014 z dnia 
8.04.2014 r. w sprawie zmiany Statutu KZK GOP. 
                Następnie Pan B. Lowak stwierdził, iż obecnie obowiązujący Statut KZK GOP 
został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w 2009 r. W dniu 
3 czerwca 2014 r. Zgromadzenie KZK GOP podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie 
zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego w Katowicach. Z uwagi na fakt, iż wprowadzonych zmian jest dużo, 
uchwalenie nowego tekstu Statutu jest zasadne. 
 
Radny Michał Jędrzejek zapytał, czy wielkość dotacji gminy do działalności KZK GOP 
będzie nadal ustalana według wzoru podanego w omawianym projekcie uchwały? 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pan Bogusław Lowak   poinformował, 
ze w okresie przejściowym obowiązywał wspomniany wzór według którego obliczło się 
dotacje bezpośrednio wg.  tzw. wozokilometrów i pracy przewozowej. Obecnie dotacja 
będzie  obliczana również w oparciu o dochodowość poszczególnych linii, tzn. że do linii 
bardziej dochodowych dopłata jest mniejsza, a do linii mniej dochodowych dopłata jest 
większa.  
 
Radny Michał Jędrzejek zapytał jak nowy sposób ustalania dotacji wpłynie na wysokość 
składki płaconej przez miasto Katowice do budżetu KZK GOP? 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pan Bogusław Lowak   poinformował, 
że przejście na obliczanie dotacji na podstawie dochodowości linii jest dla miasta Katowice 
korzystne, dlatego że linie w Katowicach są bardziej obciążone, a przez to tez są bardziej 
dochodowe. 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku pytań poddał 
przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie: 
„Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku 
Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach oraz 
wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pana 
Bogusława Lowaka, w głosowaniu przy 8 głosach „za” jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.” 
 
Punkt 6. 
 

Korespondencja i komunikaty. 
 

6.1 Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. projektu przebudowy strefy 
Rondo-Rynek.  

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński  poprosił Pana Pełnomocnika              
K. Rogalę o przedstawienie przedmiotowej informacji, dodając, że wszyscy członkowie 
Komisji otrzymali stosowny materiał i mogli się z nią wcześniej zapoznać. 
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek” Pan 
Krzysztof Rogala stwierdził, że omawiana informacja została przygotowana na wniosek 
Pana radnego M. Szczerbowskiego w celu przedstawienia jej na sesji Rady Miasta 
Katowice i w zasadzie jest powieleniem informacji przekazanej Komisji Rozwoju Miasta 
na poprzednim posiedzeniu w czerwcu. Pan Pełnomocnik poinformował, że w ciągu 
minionego miesiąca szerokim frontem ruszyły roboty na Rawie, która została odkryta, a 
obecnie jest palowana i przykrywana. Powoli nabierają kształtu plac przed Teatrem Śląskim 
i plac przed Skarbkiem. Pan K. Rogala dodał, że ruszyły także roboty na placu Kwiatowym, 
gdzie trwa budowa fundamentów pod pawilony gastronomiczno-kwiatowe. 
 
Radny Jerzy Frajter odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi wyjaśnił, że omawiany 
materiał, który przygotowano na jego prośbę, został zadekretowany na Komisję Rozwoju 
Miasta, po to aby ta mogła się z nim merytoryczne zapoznać, gdyż będzie to również 
materiał sesyjny. 
 
Radny Tomasz Godziek zapytał o ewentualną realizację tzw. ogrodów wertykalnych 
dodając, że można się spotkać z wieloma krytycznymi głosami na ich temat. 
 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek” Pan 
Krzysztof Rogala stwierdził, że wobec licznych głosów krytyki nie zapadła decyzja o 
realizacji całości projektu ogrodów wertykalnych oraz padła propozycja, aby powstały 
dotychczas fragment został w całości wykonany, a następnie żeby został on poddany 
społecznemu oglądowi i osądowi. Jeżeli mieszkańcy uznają, że projekt ten jest wart 
kontynuacji to będzie wykonywany, jeżeli nie to zostało by to rozebrane. 
 
Radny Tomasz Godziek zapytał o podjęte działania względem nieruchomości leżącej 
naprzeciwko Superjednostki, na której znajduje się obecnie parking. Dodał, że 
nieruchomość ta miała być uzbrajana i oferowana potencjalnym inwestorom. 
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Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek” Pan 
Krzysztof Rogala poinformował, że na przedmiotowej nieruchomości wykonano m.in. 
zjazd do garaży podziemnych, a na tyłach nieruchomości trwa budowa „ulicy 
Śródmiejskiej”. Odnośnie projektów inwestycyjnych Pan Pełnomocnik stwierdził, że  na 
razie ich nie ma, gdyż propozycje składane przez inwestorów, dotyczące omawianej 
nieruchomości, nie są korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa Miasta, gdyż wymagają 
zaangażowania finansowego, a tego chciano by uniknąć.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań i uwag 
stwierdził, że Komisja przyjęła przedmiotową informację do wiadomości. 
 

6.2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały 
Nr L/1182/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej wraz z 
rozstrzygnięciem nadzorczym w przedmiotowej sprawie - do wiadomości 
Komisji 

6.3 Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w części uchwały Nr 
L/1181/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej, w obszarze 
fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK 
"Wujek" - do wiadomości Komisji 

6.4 Pismo P.H-P. EXLAND - wezwanie do usunięcia naruszeń prawa uchwałą 
Rady Miasta Katowice nr LI/1209/14 (rozdano do skrytek członków 
Komisji) -  do wiadomości Komisji  

 
Punkt 7. 
 

Wolne wnioski.  
  
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził brak wniosków zgłaszanych 
przez pozostałych członków Komisji w przedmiotowym punkcie posiedzenia. 
 
Punkt 8. 
 

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 


