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Protok ł z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice z mieszka cami
dzielnicy Bogucice z dnia 29.06.20L5

izator spotka nia :
P re zyde nt M iasta Katowice

Orga

r.

n

Data:
29.06.20L5

-

M

a

rcin Kru pa
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Miejsce spotkania:
M iejski Dom Kultury ,Bogucice

-

Zawod zie", ul. Markiefki 44a

Uczestnicy spotkania:
Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa;
Radni Miasta Katowice - Krystyna Panek, Maciej Biskupski, Damian Stępie , J zef Zawadzki;
Członkowie Rady Jednostki Pomocniczej nr L3;
Kierownicy i pracownicy kom rek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice;
K ie rown icy jed noste k o rga n izacyj nyc h M iasta Katowice;
Przedstawiciele służbmundurowych Straży Miejskiej i Policji
Przedstawiciele KZK GoĘ Katowickich Wodociąg w S.A. Katowickiej lnfrastruktury Wodno
Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
Mieszka cy Bogucic.

-

Przebieg spotkania:

t7.0o - rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestnik w przez Asystenta Prezydenta Miasta
Katowice - Marcina Krupy
L7 .05 - wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
L7'2o - dyskusja (zgłaszanie wniosk w przez mieszka
18.30 - podsumowanie i zako czenie spotkania

Rozpoczęcie spotka

c

w Bogucic)

n ia :

Asystent Prezydenta Miasta Maciej Stachura przywitał wszystkich uczestnik w spotkania,
następnie przedstawił plan spotkania, obejmujący w pierwszej częściwystąpieniePrezydenta
Miasta z zakresu działa prowadzonych na terenie miasta jak i zada realizowanych w obrębie
dzielnicy oraz dyskusję, w trakcie kt rej mieszka cy będą mieli okazję zgłaszać
wn ioski/uwagi/za pyta n ia.

Asystent Prezydenta przekazał również informację o możliwościzfożeniawniosków/uwag na
piśmie przy stanowisku obstugiwanym przez pracowników Urzędu Miasta Katowice.
Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

Prezydent powitał mieszkańców i podziękował im za przybycie. Następnie zaprezentował
najważniejsze działania prowadzone na terenie miasta, w tym największe inwestycje realizowane
w ostatnich latach (tj. nowa siedziba NOSPR-u, przebudowa Rynku, budowa infrastruktury
towarzyszącej powstaniu Muzeum Śląskiego). Kolejno Prezydent Miasta odnióst się do organizacji
wydarzeń sportowych - ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn oraz
przyszłorocznych Mistrzostw Europyw Piłce Ręcznej), a także wydarzeń kulturalnych (tj. festiwali
muzycznych Turon Nowa Muzyka, Off Festiwal oraz Rawa Blues Festiwal) oraz o charakterze

- tj. Europejski Kongres Gospodarczy.
Prezydent odniósł się również do ,,strefy tempo 30", która ma służyćuspokojeniu ruchu

konferencyjnych

w centrum miasta, zwiększając tym samym komfort pieszych i rowerzystów.
Prezydent wypowiedziat się także o planowanej budowie linii tramwajowej na południe Katowic.

z mieszkańcami" i omówit m.in. kwestie
Następnie Prezydent nawiązat do swojej
',umowy
związane z budową basenu W dzielnicy Bogucice. Jedna z pływalni krytych ma zostać
zaprojektowana na obszarze dzielnicy Bogucice _ na terenie pomiędzy ul. Boh. Monte Cassino a
ul. Leopolda. obecnie trwają badania geologiczne, mające na celu rozeznanie, czy warunki
terenowe związane z wcześniejszą eksploatacja górniczą pozwolą na budowę. Ponadto Prezydent
omówił wnioski realizowane w Bogucicach w ramach Budżetu obywatelskiego l edycji oraz
zgłoszone do trwającej ll edycji tego procesu. W drugiej częściwystąpienia Prezydent wskazał
najważniejsze wydarzenia jakie miaty miejsce W ostatnim czasie W dzielnicy, W tym
przeprowadzenie kompleksowej akcji sprzątania dzielnicy oraz wyniesienie Kościołapw. św.
Szczepana do rangi Bazyliki Mniejszej.
Po prezentacji Prezydent oddał głos rnieszkar{corn.

uczestniczących w spotkaniu przygotowano materiał informacyjny, w kt rym
zawarto dane dot. zaplanowanych na rok 2015 wydatk w w dzielnicy oraz informacje o
wn ioskach złożonych do Budżetu o bywate lskiego.
Dla mieszka

cw

Dyskusja (zglaszanie wniosk w przez mieszkaric w Bogucic)

odpowiedź

Zgłoszony Wniosek
M ieszkanka (przedstawiciel ka

nicjatywy Sąsiedzkiej Nasze
osiedle ścigałyl
l

Dlaczego nie została zrealizowana
uchwata Rady M iasta Katowice z
2008 r. W sprawie przystąpienia
do pla n u zagospoda rowa nia
przest rzen nego bytych te re n w
KWK Katowice?

Prezydent:

oczekiwania Miasta Wzg|ędem zagospodarowania tych
teren w zdecydowanie rozniły się od wizji przedstawionej
przez projektanta. Plan zagospodarowania ostatecznie nie
zostat zaakce ptowa ny przez M iasto, a sprawa przeciwko
wykonawcy trafiła do sądu. Podjęcie dalszych dziata

uzaleznione jest od wyroku sądowego W tej sprawie.
R wnolegle podejmowane są dziatania nad znalezieniem
prawnej rnożliwościpozwa lającej na ponowne przystąpienie

Mieszkaricy dzielnicy powinni być
zaangażowani w proces
planowania dziatari, kt re miatyby
być realizowane na tak rozlegtym,
a jed nocześnienie zmiernie
istotnym obsza rze.

do planu zagospodarowania przest rzennego celem wykonania
nowego planu. Nowy pla n byłby przedstawiony mieszkancom'
by mogli podyskutować o jego zalozeniach. W pierwszej
kolejności powinno zostać zrealizowane połą Czenie ulicy
Dobrowolskiego z ulicą Katowicką, aIe Wymaga to Wykonania
wspomnianego juz planu zagospoda rowa nia przestrzennego.

obecnej Wykona n ie tego pofącze n ia bez pla n u
niosłoby za sobą ryzyko konieczności wydawania decyzji wZ
(pot.Warunk w zabudowy) potencjalnym inwestorom, edvŻ
wZ Wydawa ne są d la tere n w, na ktorych n ie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nalezy
pamiętać, ze na p tnoc od ulicy Nadg, rnik w i Goreckiego
tereny W duzej mie rze są prywatne. Tym bardziej istotne jest
uchwalenie planu w celu zabezpie czenia tadu przestrzennego

W chwili

ia

rchitektonicznego przedmiotowego obszaru.

M leszkanka (przedstawicielka

Prezydent:

nicjatywy Sąsiedzkiej
osiedle ścigały)

W roku 20L5 na

l

N

asze

lizację Pa rku Bogucickiego została
zabezpieczona kwota 2,5 miliona złotych. Projekt nowego

iedy zosta n ie zrewita lizowa nY
Park Bogucki? Czy zostały
za bezpie czone środki fina nsowe
na wykonanie projektu?

zagospoda rowa

M ieszkanka ( przedstawicielka

Prezydent:

K

n

ia

rewita

został

u

przed

n

io

skonsultowa ny

z mieszka cami dzielnicy Bogucice. Miasto będzie się sta rać
o dofinansowanie unijil , jednakze na dzieri dzisiejszy nie
zostaty jeszcze sformutowane wytyczne dla projekt w, kt re
mogłyby być zgłaszane W ramach program w konkursowych.
Jak tylko wytyczne zostaną opublikowa ne, będzie mozliwe
przygotowa nie pre CYzYjnego Wniosku, kt ry określatby
szczeg łowo te zada n ia, kt re miałyby być fina nsowa ne ze
środkw unijnych. Nowe zagospodarowanie tego terenu jest
ogrornnie Wazne z uwagi na pobliskie sąsiedztwo ,Strefy
Kultury". Przy okazji połączenia ul. Dobrowolskiego z ul.
Katowicką można byłoby w dalszej perspektywie zająć się ulicą
Ma rkiefki, ta k by byta ba rd ziej przvjazna d la ruchu pieszego
i mogła przYjąć forrnę deptaka.

nicjatywy Sąsiedzkiej Nasze
osiedle ścigały)
l

300 metr w od ,strefy Kultury"
przY osiedlu Ścigaty znajduje się
nie lega lne Wysypisko śmieci,
zloka lizowa ne na te re n ie po
byłych ogr d kach dziatkowych,
Wymagające natych m ia stowej
inte rwe ncj

i.

Nalezy ustalić stan wtasnościowy tego tereflU, a następie
obciąŻyc właścicielakosztem sprzątania znajdujących się na
dziatce od pad w.
Komendant Strazy Miejskiej obecny na sali przYjął zgłoszenie i
będzie interweniował W sprawie zalegania odpad w
komuna Inych.

Mieszkaniec:
Nie mamy odpowiedniej informacji o radnych z naszej dzielnicy, nie wiemy w jaki sposób się z nimi
kontaktować.

Mieszkaniec dalej:

Prezydent:

U

lica Kra kusa wra z z chod n ika m i
kwalifikuje się do rernontu. Jest
ona łącznikiem d Ia ul.
Wr blewskiego iul. Markiefki.
Znajduje się na niej przejście, z
kt rego korzystają dzieci chodząc
codziennie do szkoty a pozostali
rnieszka cy na przystanek.

Wniosek odnotowany, do rozpatrzenia przez MZU iM.

Mieszkaniec dalej:

Ksiąd z ProboszczJan

Przy sklepie Bied ronka
na ul. Leopolda zostały
zlikwidowane schody. Mieszka cy
i tak na co dzien korzystają ze
skarpy, a to pociąga za sobą
niebezpiecze stwo. Teren na lezy
do pa rafii.

Schody zostały zlikwidowane przez kierownictwo sklepu. Było

to

Morcinek:

h , gdyz w syt ua cj i pote ncja lnego wypad ku,
poszkodowany klient sklepu nie rościtbysobie praW do
odszkodowania od skIePU, ale wtaśnieod parafii, kt ra jest
ko n iecz

właścicielerntego terenu. W chwiIi obecnej nie ma tarn ciągu
komunikacyjnego' więc nie ma mozliwości swobodnego
przemieszczania się.Za ewentualny Wypadek parafia nie
bie rze od powiedzia Iności,edvŻ przejścied la pieszych
zlokalizowane jest w innym miejscu.
'

Dzielnica przechodzi ogromną przemiahQ, mieszkaricy mogą
być dumni, że mieszkają w Bogucicach.
Przewodniczący
Rady Osiedla Kukuczki:

Dyrektor Miejskiego7arządu UIic i Most w
Konrad Wronowski:

od ponad 8 lat mieszkaricy starają

rniotowe ulice zostaty zgłoszone przez MZU iM do
budzetu na 20L5. Jednakze z uwagi na ograniczenia finansowe
nie zostały ostatecznie uwzględnione W uchwale budzetowej
ha ten rok. MZUiM utrzymuje te ulice na zasadzie biezącego
uzupetnia nia ubytk w nawierzchni. U Iice zosta ną zgłoszone do
planu remontowego na kolejny rok, jednak ostateczna decyzja
o p rzYzna n iu środk w będz ie na Ie zała do Rady M iasta.

M ieszkaniec

_

się o rernont ulicy Kurpiowskiej i
Łuzyckiej. V/ 20L4 zostaIi pisemnie
zapewnieni, ze w tym samym roku
to zadanie zostanie zrealizowah ,
co się jednak nie Wyd arzyło. Co się
stało z pieniędzrni na ten ceI i
kiedy to zada n ie zosta n ie
wykona ne?
M ieszka niec_ Przewod niczący

Rady Osiedla Kukuczki dalej:

Przed

Prezydent:

Jest to jeden z wniosk w do Budzetu Obywatelskiego na rok
201"6. Parking na osiedlu Kukuczki jest zloka lizowa ny w
Na czym polega zadanie publiczne

pn. ,,Zielony

pa

rking na Osied

Iu

Kuku czki"?

miejscu, gdzie występuje gęste uzbrojenie podziemne

pomiędzy ul. Lubuską a ekranarni dźwiękochtonnyrni
przy ul. Bohaterow Monte Cassino.

M ieszkanka

Prezydent:

- przedstawicielka

lnicjatywy Osiedle Kukuczki i RJP
nr 13:
O parking p rzy ulicy Lubuskiej i
Boh. Monte Cassino zabiega
lnicjatywa Osied la Kukuczki wraz
mieszka cami od kilku Iat.
Wniosek do Budżetu
Obywatelskiego dotyczy matego
fragrnentu i nie rozwiązuje

Prośbao bezpośred ni kontakt z Asystentem Prezydenta celem
u m wie n ia spotka n ia
.

pro ble m u.

Wnioskodawczyni poprosiła o
spotka

n

ie z P re zyde nte m.

Prezydent:

Mieszkanka Os. Kukuczki:

W budzecie jest zabezpieczona kwota na realizację Wszystkich
spodziewać
trzech krytych basen W. Jeden z nich będzie zlokalizowany W
budowy basenu w Bogucicach?
Bogucicach. Wszystkie baseny pływackie mają rnieć długośc25
rnetr w oraz strefę SPA (m.in. sauny).

K

iedy rnożna się

Mieszkanka Os. Kukuczki dalei:

Przy wyborach ulica Sandomierska
jest tra ktowa na po macoszemu

przez wzg|ąd na przypisywanie jej
do ba rdzo od legtej komisji
utrud n ia
co
wyborczej,
gtosowa nie osobom sta rszym.
W poblizu ul. Sa ndomierskiej są
dwie szkoły i dwa przedszkola.

Prezydent:

obwodowe komisje Wyborcze są rozpla nowa ne na
maksymalnie 3000 os b zameldowanych na terenie,

obsługiwanych przez kornisję. Ten problem lezy W gestii Rady
Miasta i to ona ustala liczbę obwodowych komisji Wraz z ich
terytoria lnym zasięgiem. v1/ związku z pojaWieniem się
nowych adres w i ulic w Katowicach obwody byty korygowane
izmieniane.

Wniosek zostanie przekazany do analtzy celem ewentualnej
korekty, polegającej na Wprowadzeniu udogodnie dla
CzY nie można lepiej rozplanować
mieszkaric w.
komisje wyborcze?
M ieszkaniec

Prezydent:

- Bogucice.info:

W

Bogucicach powstają Wąskie W zakresie rniejsc parkingowych wyr znia się dwa problemy'
gardła na ciągach drogowych, pierwszy to zbyt mała ilośćmiejsc parkingowych, drugim jest

lnie
Nadg rnik w
szczeg

przy
przez

u

licach
bra k

występowanie uciązliwości nawet przY prawidtowym

od powied

n

iego

ozna kowa

Przy ulicy Kopalnianej

n

ia. pa rkowa

mozna
Wydzielić dodatkowe utwardzone
pobocze
pa rkingowe
bez
pa sa d rogowego.
za j m owa n ia
U lica Ścigały Wymaga Wykona nia
pasa pa rkingowego ta k, by
pozostawio ne sa rnochody n ie
tarasowały pasa ruchu. Przy uIicy
Normy, sa rnochody stają ba rdzo
chaotycznie, a kierujący mają
utrudniony przejazd. natomiast
pa rking przy u l. Ścigaty, kt ry
przez
został
wywa Iczony
lnicjatywę Sąsied zką Nasze
osied !e Ścigały stoi pusty.

n

iu

Przy dokładnym wskazaniu ulic Zespot ds. organizacji Ruchu
rogowego, W skład ktorego Wchodzą u rzęd n icy, a ta kze
Policja oraz St raz M iejska, będzie rn gt rozpat rzYC Wnioski pod
Wzg|ędem bezpie czenstwa ruch u, a ta kze moz!iwości
D

zastosowa

n

ia okreśIonyc h

rozwiąza

orga

n

izacj i ruch u.

Nalezy wprowa dzic oznakowanie
B 35 zakaz postoju, tam gdzie
obecny sta n rzeczy tego wyrnaga

oraz

umoz!iwić bezkolizyjny

post j na ulicach, gdzie jest
możliwe do wykonania.
Mieszkaniec
dalej:

W

- Bogucice.info

mach projekt w

Budżetu
obywatelskiego 2016 znalazł się
projekt radnego Damiana Stępnia,
kt ry obejmuje monitoring
kluczowych fragment w ulicy
Markiefki, ale w celu zachowania
wtaściwejprewencji w Bogucicach
na lezy monitorować znacznie
więcej, np. na ulicy Kowalskiej W
dzieri dorośIizatatwiają swoje
pot rzeby, p iją a lkoho l.
ra

Prezydent:

Na sa!i są obecni Komendant Strazy Miejskiej

oraz
przedstawiciele Policji, więc podejmą Wzrnożone dziatania
związane z poprawą bezpiecze stwa. Urząd Miasta Katowice
wsp tpracuje z Policją i zleca dodatkowe patrole. Angazowani
są r wniez mtodzi adepci ze Szkoły Policyjnej W Piotrowicach.
Nie ma możliwościpostawienia policjanta na kazdej ulicy i o
kazdym czasie, d Iatego monitoring jest nie zmiernie Ważny.
Rozpoczęły się działania W zakresie rozszerzania inteligentnych
systemow monitoringu na wz r tego systemu ja ki został
zastosowa

ny w Nowym Jorku. Nowoczesny

syste m

inteligentnego monitoringu samodzielnie rozpoznaje twa rze, a
takze sytuacje kt re mogą świadczyć o aktach Wandalizmu czy
poza
działaniach
prawo.
Wykra czających
W ramach tego systemu mają m.in. zostać zakupione nowe
ka

a W
na kt rych dochodzi do

mery. Systern docelowo rna objąć cate miasto,

CzY Urząd M iasta obejmie szczeg lnościte obszary
niebezpiecznych zd arze
monitoringiem u lice Bogucic?
.

Mieszkaniec - Koła Miłośnikw Boguclce zwr cif się z prośbąo dofinansowanie wydania kroniki o
szkole w Bogucicach, kt ra ma tyle samo lat co Katowice, podkreślającże w następnym dniu jest
um wiony w Wydziale Kultury na rozmowę w sprawie wydania tej publikacji. Samo spotkanie jest
realizacją konstytucyjnego obowiązku zr wnoważonego rozwoju i wpisuje się W definicję
spotecze stwa obywatelskiego wypowiedzianą przez Arystotelesa ,,rządź i bądźrządzony".

Mieszkanka z ul. Wajdy podziękowała Panu Prezydentowi i pani Stefanii za pomoc w zmianie
całego otoczenia miejskiej biblioteki przy ul. Wajdy.

Mieszkanka - Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice przypomniała,
że w każdą środęod godz. 17:00 do 18:00 radnijednostki pomocniczej dyżurują w domu kultury
Podziękowała Prezydentowi za udziat w 25 Jubileuszowych Dniach Bogucic.

ieszkanka

Przewodnicząca Prezydent:
Rady Jednostki Pornocniczej nr 13
Bogucice dalej:
Zaraz po Wykonaniu planu zagospodarowania zostaną podjęte
Dz ie !n ica jest ba rd zo zanied ba na działania W zakresie rewitalizacji ulicy Markiefki. Będzie to
Stan ulicy Markiefki jest fatalny, r wniez zalezato od dysponowanego przez miasto budżetu.
znajd uje się ona W głę bokiej
W za kresie pustosta n w na lezących d o m iasta zostaty juŻ
agonii. Ulica jak i podw rka oraz
podjęte decyzje o remontach tych obiekt w. M iasto chce
przYlegte uliczki Wymagają doprowadzić jak najszybciej
do stanu umozIiwiającego
podjęcia ja k najszybszych działa n
uzytkowanie pustych lokali. W tym celu została r wniez
mających na celu poprawę podjęta uchwata przez Rad nych Rady M iasta
Katowice o
Wygląd u.
zwiększeniu środk w na remonty dla KZGM-u. Uchwatą KZGM
oraz Wydzial Budynk w i Dr g zostaty r wniezzobligowane do
programu remont w pustostan w.
wykonania
Stan karnienic przy u!. Markiefki
zar wno tych prywatnych jak i M ia sto sta ra s ię pozys ka ć in westo r w, kt rzY sa m od z ie l n ie
tych nalezących do miasta jest remontowaliby pustostany i prowadzili dziatalność najemną"
opta ka ny.
Jednak jezeli rniasto ma zamiar sprzedać inwestorowi
nieruchomość tu rnusi zachować cenę i zasady Wynikające z
operatu szacunkowego. Ponadto inwestor po zakupie
rnusiałby doprowadzić pustostan do odpowiedniego stanu,
dokonując kapitalnego remontu. \|/ efekcie kompleksowe
od resta u rowa n ie nie ruchorności pod kątem fina nsowyrn
niejednokrotnie jest o wiele drozsze niz budowa nowego
obiektu. Poszukiwa ne są nowe forrny prawne, by sktonić
inwestor w do zainteresowania się nieruchornościami, przY
jednoczesnym zachowaniu petnej formy zabezpieczenia
praWnego uniemozliwiającego dokona nie nad uzyć.
M

.

Mieszkanka
Bogucic.

Koło Miłośnlkw Prezydent:

Podejmowane są dziatania systemowe i dotyczY to gt wnie
kamienic znajdujących się w ścistymcentrum miasta . Działania
U lica ks. M a rkiefki jest zanied ba na te dotyczą zwolnie podatkowych d !a właścicieIi,kto rzY
i wylud niona.
podejmują się remontu elewacji frontowej, dachu, podw rza.
CzY M iasto może pa rtycypować W NalezY rozwazYc rozszerzenie działa na najstarsze dzieInice
remoncie fronton w prywatnych Katowic, czyli Bogucice, Dąb, Szopienice ,Załęze.
kamienic? WtaścicieIe nie są W Jednakze uzyskany efekt wizualny zmniejsza wpływy środkw
stanie sami udźwignąćtakich do budzetu miasta iuniernozIiwia podjęcia innych istotnych
działa l. N ie Wolno r wniez całkowicie zwolnić właścicielaz
remont w.
obowiązku dbania o nieruchomość.
Na l ezY sprawd zic ile

os

b sko rzysta ło z tego progra m u i podjąć

dziatania w zakresie ewentualnego rozsze rzenia programu.

Prezydent:

Mieszkanka ul. Wajdy:

Vis-i-vis biblioteki przy

ul. Wajdy

Po potwierdzeniu sta nu wtasnościowego M iasto zwr ci się do
właścicielao podjęcie działa ri mających na celu re nowację lub
cha ra kte rystyc zny budyne k, kt ry
nalezy najprawdopodobniej do zabezpie czenie budynku przed da Iszą dewastacją.
znajd uje

ba rdzo

sIę

KP. Budyne k jest w fata lnyrn
stanie. VV obiekcie znajduje się
posiada instrument w prawnych by ingerować
piekarnia oraz skIep mięsny, ale Miasto nie
DO

naje

mcy

ujący te
nie są W stanie

Wynaj

pomieszczenia
podj ąc zad nych

rn

działa

.

W

cudzą wtasność.

Podjęte zostaną dziatania interwencyjne.

CzY M iasto może ten budynek
od kupić, przejąc We włada n ie,

jezeli właściciel będzie chciał go
zbyc?

Mieszkanka z ul. Wajdy:
StuŻbv miejskie zbadają stan własnościowygruntu oraz pojadą
Obok tego budynku (ul. Wajdy t3)
jest te re n, na kt ryrn był plac na W izję w te re n ie w ce lu podjęc ia ewe ntua lnej inte rwe ncj i.
zabaw. obecnie miejsce jest ruiną.
Dzieci nie mają się gdzie bawić.

Nalezatoby

W miarę

za inte resowa ć s

możIiwości

ię tą p rzest rzen ią.

Dyrektor MZU iM Konrad Wronowski:

Mieszkaniec ul. Ordona:

Wniosek o postawienie znaku o zakazie wjazdu pojazd w
będzie przywr cone powyzej 2,5 ton byt przedmiotem obrad Zespotu ds.
oznakowanie B-zL na odcinku organizacji Ruchu Drogowego. Wjezdzając od ul. olimpijskiej

K

iedy

przy Szkole Podstawowej 62 nr
Miejskim Przedszkolu nr 20?

i

przywr cono oznakowanie.

Przy ul. Katowicka L9 i 2I nalezy
wprowa

dzic

zakaz

wjazdu Prezydent:

pojazd w powyzej 2,5 ton.
I

nte rwe

Sprawa została przYjęta jako forrnalny Wniosek do ponownego

ncje pise m ne i e-rna ilowe rozpat

nie przyniosty skutku.

Mieszkanka z ul. Katowickiej 19:
N

ie ma

zna

ku

za

kazu

wjazd u

rzen ia

.

Prezydent:

Podjęte

ną

samochod w
o
masie
bezpie cze stwa.
przekraczającej 2,5 tony. Ten stan
techniczne tak,
rzeczY przYczynia się do skracania
doj azdowej.
d rogi p rzez kierowc w d uzych
poj azd w
cięza rowych
korzystających z prywatnego
parkingu za przedszkolem.

zosta

dz

iata n

ia

na rzecz

za

pewn

ie n ia

lezy rozpat rzyć Wszystkie mozliwości
by nie odciąć tego parkingu od drogi
Na

Prezydent:

M ieszkaniec:

Powstał projekt catego uktadu drogowego. V1/ chwiIi obecnej
brakuje jednej r wnoległej ulicy do ul. Goreckiego oraz
połączenia do ul. Katowickiej wzdłuz ul. DobrowoIskiego i
Dudy G racza. Pierwszym etapem był układ drogowy potrzebny
do obstugi komunikacyjnej Muzeum Śląskiego oraz Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a takze
M ię dzvna rodowego Ce ntru m Kongresowego. D rugi eta p to
rea lizacja połącze n ia u l. DobrowoIskiego i u I. Katowickiej oraz
realizacja uktadu drogowego r wnoległego do ut. G reckiego
az do u!. olirnpijskiej. ReaIizowane są etapy, kt re są W danej

wst rzYma no się z
czeniem
inwestycji
polegającej na potączeniu chwili najba rd zlej niezbęd ne. Stw orzenie dr g, bez pla nu
ul. Dobrowolskiego z ul. zagospodarowania przestrzennego może otworzyć drogę
Katowicką skoro zostata potencja Inym inwestorom do rea Iizacji inwestycji, kt re nie
pasować
D

laczego

doko

na

zapla nowa

Ku ltu

ja

do obecnego otoczenia. Nalezy zaznaczyć,

ko całośćSt refy będą

ze

większośćtych gruntow jest prywatnych i ryzyko konieczności
Wydawania decyzji o Warunkach zabudowy może być bardzo
duże. Plan zagospodarowania Wprowadza tad urbanistycznY, a
nawet architektoniczny, d latego tak Ważne jest jego
opracowa n ie.

ry?

ział Prawny dostał polece nie przygotowa nia Wszystkich
opinii prawnych związanych z postępowaniem sądowym tak,
Wyd

by uniknąć reaIizacji niekorzystnego planu zagospodarowania,
ki został przygotowa ny i kt ry stat się powod e m procesu
sądowego.

ja

Mieszkanka:

Prezydent:

k poczucia bezpiecze stwa w
dzielnicy. Na placu zabaw
przesiad ują osoby spozywające
alkohol. P rzy ul. Markiefki 70 Wszystkie newralgiczne punkty jak Markiefki 70
ta kze n ie rnożna czuć się prze kaza ne do mon itorowa n ia przez St raz M iejską.
Bra

zostaną

z uwagi na
gromadzącą się mtod zjez. Bra k
bezpieczn

ie,

reakcji wzywanej Strazy Miejskiej
Policj

i

i.

Mieszkanka dalej:

W

icy
n ia w

dzieln

ogtosze

miejscach.

Prezydent:

wywiesza
n

ne

ieod pow ied

Zostały podjęte działania przez Straz Miejską. Zostafa
są powotana specjalna grupa ds. gospodarki kornunaInej mająca
n ic

h

dbać o porządek W mieściena terenach gminnych jak i
prywatnych. Walczymy z procederem naklejania ulotek i
ogtoszeri na stupach oświetlenia publicznego. Nie ma
narzędzia umozliwiającego kara nia firmy, kt ra jest na
ogtoszeniu, bo prawo m wi, ze można ukarać tylko tego kto
na kleja

tę u Iotkę.

Prezydent:

M ieszkanka:

Straz

M

iejska kornpletnie

nie

reaguje, albo robi to w sposob nie

właściwy.

V/ezwa

na

na

Zachowania związane z piciern atkoholu, publicznyrn
załatwia n ie rn potrze b oraz n iesp rząta n ie rn po psach jest
zachowaniem nagannym i wyrnagającym potępienia. Wystany

interwencję Straz M iejska nie
na konkretną interwencję patrol powinien dosta rczYc notatki
reaguje na rnę zczYzn pijących
przede wszystkim z tej interwencji do kt rej zostat wezwany alkohol, skupia się na dziecku,
jest

kt

re nie posprzątato po psie, a na
zarzut braku reakcji od powiada , zQ

jest to inte rwe ncja

d

o Wyjaśnienie proszony

Kornendant Strazy Miejskiej.

la Policji.

Mieszkanka dalej:

Grzeg

orz Rutkowski Zastępca Naczelnika

Wydziału

Organizacji Przewoz w KZK GOP

NalezY zwiększyć Częstotliwość CzęstotliwośćW godzinach wie czornych jest a na logiczna do
kursowania autobus w linii 600 godzin obowiązujących W dni WoIne. Vl/ przeszłościautobus
poczucra jeździłczęściejW godzinach poźnowieczornych, a Ie liczba
poprawy
dla
bezpie cze stwa mieszkaric w Os. pasazer w była znikoma (ok. 4-6 os b).
Kukuczki. Od godzin wie czornych
godzinę.
m u szą
Wysiadać obok Kościotana ul.
Markiefki i resztę drogi
pokonywać pieszo drogą okręzną.

autobus jeździ co
osied la
M ieszka cy

Wiceprzewodniczący

Podjęta została decyzja o zmniejszeniu częstotliwości kurs w
z uwagi na małe zapotrzebowanie.

Wniosek zostanie rozpatrzony pod kątem mozliwości
Wprowadzenia dodatkowych kurs w W d ni robocze między
L8.00 a 20.00.

Rady Prezydent:

Jednostki Pomocniczei nr L3:

Miasto może Wnioskować o utworzenie tego typu jednostki,
bo to n ie musi być kornisa riat, a le rnoże to być poste runek
Policji. Jednakże Policja posiada ograniczone środkii bardzo
często nie rna możliwościtwo rzenia kolejnych Wakat w,
Z inicjatywy mieszka c w Rada d latego z reguły nie ma możliwościutworzenia nowych
wystąpiła z Wnioskiem o jednostek. W Katowicach podejrnowa ne są dziata nia
utworzenie komisariatu na prewencyjne w miejscach szczeg lnie na razonych i
dzielnicy Bogucice.

niebezpiecznych. Podejmowane są Wzmozone d ziałania patroli
Jaka jest rnożIiwośćutworzenia mundurowych i niemundurowych. Trzeba zadać pytanie Policji
czY Bogucice są szczeg lnie niebezpie czną dzielnicą, bo często
ta kiego ko m isa riat u ?
są to tylko subiektywne odczucia mieszkaric w.

Trzeba mieć nadzieję, ze mieszka cy przegłosują projekt

ramach Budżetu obywatelskiego 20L6 na

W

realizację

rnonitoringu w Bogucicach.

Zako czenie spotkania
nt P re zyde nta M ia sta zakoriczył spotkanie. Zachęcit mieszkaric w zar wno do składania
wniosk w przy stoliku, gdzie dyżurują pracownicy Urzędu, jak i kontaktowania się z kierownikami
kom rek oraz jed nostek pomocniczych, kt rzy pozostaną po spotkaniu do dyspozycji
mieszka ric w.

Asyste

Prezydent Miasta Katowice p.odziękował mieszkańcom za przybycie i konstruktywna rozmowę.
Prezydent podkreślił,że spotkania te mają ogromną wartość,a mieszkańcy swoim nastawieniem
i otwartością pokazują, jak dobro małej ojczyzny - czyli dzielnicy - leży im na sercu. Prezydent
zaznaczyl również, że nie wszystkie sprawy da się wykonać od razu, ale dodał, że dołożywszystkich
starań, aby postulaty mieszkańców i radnych były sukcesywnie realizowane. Prezydent podkreślił
równiez dobrą współpracę z radnymi Rady Miasta oraz z radnymi dzielnicowymi Rady Jednostki
Pomocniczej nr 13 dla Bogucic.

Radny Damian Stępień wystąpit do mieszkańców z apelem o korzystanie z dyżurów, które
odbywają się w Miejskim Domu Kultury, przy ul. Markiefki 44a. Radny podkreślił,że pomimo
rozpowszechniania informacji o dyżurach, mieszkańcy wielokrotnie nie korzystają z możliwości
bezpośredniego spotka

n

ia.
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Sporządziło:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593654
e-mail : konsu ltacje@ katowice.eu
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