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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowicó
z mieszkańcami Giszowca

Organizator spotkania:
Prezydent Milsta Katowice Marcin Krupa
Data:
9 stycznia 2017 , godz. 17.OO

Miejsce spotkania:
Miejski Dom (ultury,,Szopienice-Giszowiec"

przy Placu Pod Lipami 1, 3-3a

Prezydent Mi.!sto Kotowice Marcin Krupo
Radni Rody Miasto Katowice: ]erzy Forajter, Dariusz Łyczko, Bortosz Wydra
Radni Rody Jtdnostki Pomocniczej nr 77
Kierownicy i r rocownicy komórek orgonizacyjnych Urzędu Miotta Katowice
Kierownicy jełnostek orgonizocyjnych Miosta Kotowice
Przedstowicieie służbmundurowych Straży Miejskiej i Policji
Przedstowiciele KZK GoĘ Kotowickich Wodociqgów S'A., Kotowickiej lnfrostruktury WodociqgowoKanolizacy1t*! Sp. z o'o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o'
Mieszkańcy Giszowca

Przebieg spoi.kania:

o

rozporzęcie spotkdnio, przywitanie uczestników przez Noczelnika Wydziołu Komunikacji

Społetznej
. wystqlrienie Prezydento Miosta Katowice
e dysku' io (zgłaszonie wniosków przez mieszkańców)
C zakoń, zenie spotkania
Dlo mieszkań ów przygotowano moterioł informocyjny, w którym zoworto done dot. zaplanowanych no
rok 2077 wy.lotków w dzielnicy oroz informacje o wnioskoch złożonych w trzech edycjoch budżetu
obywotelskiet o.

Rozpoczęcie spotkania:

Spotkonie rozpoczqł Mociej stochuro Noczelnik Wydziołu Komunikacji Społecznej, który przywitoł
wszystkich zebronych, o nostępnie przedstowił scenariusz spotkonia.
W pierwszęj 'częściPrezydent zaprezentował inwestycje reolizowane no terenie dzielnicy oraz
nojwożniejsze wydarzenia i inwestycje o chorokterze ogólnomiejskim. W drugiej częśćspotkonia głos
noleżał do mieszkańców, którzy będq mieli możliwośćzgłoszonia wniosków dot. poprowy
f u n kcj o n o w o ł'li o d z i e l n i cy.

Wystqpienie Prezydentd Miasta Katowice:
Prezydent przywitał przybyłych mieszkońców. Nostępnie przystqpił do przedstawienia prezentacji,
o po jej zakończeniu głos zostoł oddony mieszkońcom.

Wnioski zgłaszane w trokcie spotkanio przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek

Mieszkaniec

e

odpowiedź

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

osiedla przy ul. Kolistej:

W

budżecie miasta nie ma zabezpieczonych
środków, które mogłyby posłużyćna realizację
inwestycji na osiedlu przy ul. Kolistej. osiedle
istnieje od ponad 30 lat. Od momentu jego
powstania Miasto nic nie zrobiło na tym terenie.

Miasto nie ma prawa do inwestowania na terenach,
które nie stanową jego własności.Prowadzenie
remontów lub inwestycji na gruntach prywatnych
naruszyłoby dyscyplinę finansów publicznych
poclągnlęclem
do
skutkowałoby
Drogi są dziuławe, stwarzają n iebezpieczeństwo od powiedzialności prawnej za złe gospodarowanie
dla pojazdów Za chwilę nie wjadą pojazdy służb środkami publicznymi. Jedynie uregulowanie spraw
miejskich po odbiór śmieci. Na tablicy ogłoszeń własnościowychpoprzez przekazanie na rzecz
umieszczon: pismo z informacją ze strony Miasta, ewentualny wykup lub oddanie pod
Urzędu, że da 2037 roku Miasto nie zamierza nic kuratelę Skarbu Państwa może stanowić podstawę
robić z fatalnym stanem dróg. Grunty należą do do podjęcia działań. Miasto przeprowadziło remont
KHĘ który płaci za nie podatki do Urzędu ul. Kolistej, tam gdzie było to możliwe, czyli na
gruntach miejskich, tj. do przystanku
Miasta, podobnie jak my mieszkańcy.
przewiduje
prowadzenie
Czy na osiedlu
się
autobusowego.
jakichkolwiek inwestycji?
Mieszkaniec z ul Kolistej ad vocem:

Miasto miało w planach bezpłatne przejęcie

od 36 lat. za długi częścigruntóW należących do Katowickiego
postulatu mojego Holdingu Węglowego. Dzisiejsze stanowisko

Jestem mies:kańcem ul. Kolistej

Dołączając się

do

przedmówcy, chciałem dodać,
interweniujerny

i

w sprawie remontu drogi

że

od

Wojewody Śląskiego jest jednoznaczne: grunty
można jedynie odkupić, jeżeli jest taka wola

wielu lat. W zamian otrzymujemy odpowiedzi właściciela.Na razie nie ma takiej woli, ale trzeba
Z Urzędu Miasta, informujące o konieczności się zastanowić, czy zakup układu drogowego, który
zwrócenia się z naszymi prośbami do właściciela służymieszkańcom i pracownikom KHW jest
terenu, czyli KHW czy jedynym wyjściemjest zasadny. Wszyscy płacimy podatki, z których
droga sądową i wyegzekwowanie remontu utrzymujemy nasze miasta. Dzięki wpływom
z podatków realizujemy działania o charakterze
od KHW jako właściciela?
Za najważniejszą potrzebę uznajemy remont ok. publicznym, prowadzimy inwestycje, utrzymujemy
400 metrowego odcinka. Nawet w mniejszych ogólnodostępne nieruchomości. Jednakże w tym
górskich miejscowościach znajdują się konkretnym przypadku to właścicielpowinien
wyasfaltowane drogi, na terenach, gdzie nie ma zadbać o potrzeby mieszkańcóW gdyż układ
zabudowań. W przypadku osiedla na ul. Kolistej, drogowy Wewnątrz osiedla nie stanowi Własności
gdzie stoją bloki mieszkalne, stan tych dróg jest miasta i nie ma charakteru dróg publicznych.
opłaka ny.

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Moje pytanie dotyczy zdrowia. Dlaczego została
podjęta decyzja o przeniesieniu działań szpitala
w Murckach, tj. oddziałów chirurgii, neurologii,
ortopedii oraz interny _ skoro szpital spełnia
wszystkie warunki wskazane w rozporządzeniu
ministerstwa zdrowia i wchodzi w skład sieci
szpitali?
W jaki :;pr;sób zabezpieczy Pan dostępność
do świadczeń medycznych w Górnośląskim
Centrum Zdrowia na Ochojcu w sytuacji, gdy
ostre stany chorobowe na|eży hospitalizować w
najbliższej okolicy zamieszkania. czy mieszkańcy
Giszowca będą korzystać z usług szpitala przy

Zapraszam na spotkanie poświęconeprzyszłości
szpitala, podczas którego podamy szczegóły dot.
jego nowego sposobu funkcjonowania
W przestrzeni leczniczej. Spotkanie odbędzie się
w Murckach, w Szkole Podstawowej nr 48 przy

ul. Warszawskiej?

z ograniczeniem kontraktu, w tym z ograniczeniem
jak
takich
zabiegów,
wykonywania
np. wszczepien ia endoprotezy.
W 2013 roku dług szpitala Wynosił Ż7 mln zł
i został on pokryty z naszych podatków. Niestety,
każdego roku szpital generuje dług w wysokości
kolejnych 3 mln zł.
Połączenie działalnościszpitala W Murckach
z Górnośląskim Centrum Medycznym skutkować
będzie zwiększeniem kontraktóW w wymiarze
przewyższającym dotychczasowe kontrakty

Jestem pacjei)tem szpitala ioczekuję na zabieg.
Czy zabieg nli przepadnie, czy może zostanie
odłożony w czasie. Również mój ojciec leczony
jest W szpitalu na Murckach. Co z kontynuacją
jego leczen ia ?

ul. Bielskiej 14.

W Murckach jest ok. 180 łóżek, natomiast w całych
Katowicach jest ponad 3500 łóżek szpitalnych,
co w stosunku do zagęszczenia ludności stanowi
wartośćrekordową wobec innych polskich miast.

Pomimo, Źe szpital wchodzi w sieć szpitali,
to stopień referencyjności plasuje go na poziome
pierwszym. Dalsza działalnośćwiązałaby się

szpitali z osobna. GCM po połączeniu ze szpitalem w Murckach - będzie
wykonywał więcej zabiegów, bo trafi do wyższej

w

każdym

z tych

kategoryzacji.

Koncepcja nawiązania współpracy pomiędzy

szpitalami zostanie szczegółowo przedstawiona na
najbliższym spotkaniu. Jeszcze raz zapraszam
do Murcek, za dwa dni.

Dodam tylko, że zagwarantowana .jest ciągłość
zatrudnienia w 7ooo/o. Po połączeniu, w miejsce
szpitala na Murckach powstanie Uniwersyteckie

centrum

Reha

bilitacji. odległośćpomiędzy

obydwoma szpitalami wynosi ok. 2,5 km (ciągiem
drogi Cegielnia Murcki). Planujemy zorganizować
bezpłatne przewozy pomiędzy placówkami, tym
bardziej, że będą one ściślewspółpracować. Po
zabiegu wykonanym w GCM pacjent zostanie
poddany rehabilitacji na M urckach.
Na proponowane zmiany należy spojrzeć z dużym
optymizmem. Zachowania szpitala w strukturach
miejskich na poziomie obecnego funkcjonowania,
wymagałoby przeprowadzenia olbrzymich

inwestycji. Projekt pełnej przebudowy szpitaIa

wynosi ok. 110 mln zł. W minimalistycznym

wariancie należałby przeznaczyć kwotę 70 mln zł.
Bez tych inwestycji szpital W ogóle nie dostałby
kontraktu, bo nie spełniałby podstawowych
stand ardów.

Mieszkanka:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Komu podlegają spółdzielnie mieszkaniowe w Spółdzielnie są podmiotami całkowicie niezależnymi

organów miasta i działają na zasadach
określonych dla przedsiębiorstw, spółek ltego typu
podmiotów'
Do Miasta należą obiekty KZGM i TBS-u jako spółki
realizującej inwestycje mieszkaniowe'

naszym mieśr.ie?

od

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mam

pvaanie dotyczące

rozwiązań
komunikacyjnych, tj. Wyjazdu z Giszowca ulicą
Kolejową na ulicę Kościuszki. Czy skrzyżowanie
zostanie przebudowane, choćby przy budowie
nowego cent!"um hand lowego?

i DK86 wspominałem
prezentac'ji. Aplikujemy o środki unijne. Jeżeli
pozyskamy pieniądze w tym roku, to uruchomimy
procedurę przetargową, gdyż mamy zabezpieczone
środki własne w budżecie miasta, a dodatkowo
posiadamy projekt.
o

w

połączeniu DK81

Druga spraw dotyczy skrzyżowania ulic

Przebudowa ulic Armil Krajowej oraz Kościuszki
Piotrowicach. Zadanie miało być realizowane, ale w planach ma być węzłem dwupoziomowym.
nic się nie dzieje, podobnie jak układ drogowy Dołem poprowadzony zostałby ruch tranzytowy,
Kościuszkiz Armii Krajowej przy Famurze w

na ul. Pszczytiskiej i 73. Pułku.

górna cześćmiałaby posłużyćruchowi lokalnemu.
Wyżej omówione skrzyżowa n ia zaliczamy
do najbardziej newralgicznych układów w mieście.
Łączny koszt ich przebudowy szacuje się na ponad
500 mln złotych, dlatego też pozyskanie środków
unijnych jest priorytetem.

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

lle Miasto Katowice - wraz z zależnymi spółkami chce ZainWestować w do ka pita lizowan ie GKS
Katowice?

Podjąłem decyzję, że miasto powinno postawić
na sport. Wracamy do korzeni tego klubu, chcąc by
był on interdyscyplin arny. obecnie, oprócz piłki
nożnej, w klubie funkcjonuje już siatkówka i hokej.
Drużyna piłkarska gra w l lidze. Pozostałe drużyny
grają w najwyższych rozgrywkach krajowych, co

Czy sensowne jest wybudowanie dworca
autobusowego przy ul. Sądowej, W samym

centrum miasta, podczas gdy inne miasta
wyprowadzają ciężką komunikację z centralnych
przestrzeni miejskich?

stanowi znaczącą promocję dla naszego miasta.
W Katowrcach działało ponad 200 klubóW które
dostawały dofinansowanie z miasta. Między innymi

dzięki tym środkompieniężnym szkolona

była

młodzieżw różnych dyscyplinach sportu. Kluby,

które wychowały zdolnych adeptów wysyłały ich do
innych lepszych klubów na Śląsku. Słynny piłkarz
Arkadiusz Milik grał pierwotnie W Rozwoju
Katowice' Zawodnik przeszedł później do Górnika
Zabrze, i to właśnieten klub otrzymuje największe
pien iądze z transferu zawodnika.
W całej Polsce sport opiera się na publicznych
pieniądzach. W Katowicach jest to ok. 5% udział
w budżecie, więc jesteśmydoskonałym przykładem
na racjonalne finansowanie sportu. środki
publiczne przekazywane są w drodze konkursów.
10 mln zł, które otrzymuje GKS Katowice musi
podzielić na wszystkie trzy dyscypliny, które są w
nim zrzeszone. Na takim poziomie, który byłby
zachętą dla młodych ludzi, pragnących uprawiać
sport wyczynowo. Posiadamy przy tym kapitalnych
tren eróW.

Dzisiaj jesteśmy uważani za modelowy przykład
dobrego zarządzenia sportem. Siatkówka osiąga
coraz większe sukcesy, to samo dotyczy również
drużyny hokejowej. Posiadamy sponsorów, takich
jak Tauron czy firma Aasa. Pozyskanie solidnych
sponsorów o zasobnych budżetach możliwe .'est,
gdy drużyny osiągają sukcesy i mają wypracowana
markę.

Nie spotkałem rozwiązań, które wyprowadzałyby
dworce na zewnątrz miast. owszem centra
przesiadkowe tworzy się w odpowiedniej odległości
od centrum, bo służąpłynnej zmianie transportu
własnego na publiczny. Centra będziemy realizować
na obrzeżach, tj. przy Pętli Brynowskie.j ina
Zawodziu będą one oparte o połączenia
i autobusowe. Małe centra
tramwajowe
przesiadkowe - w Piotrowicach, Podlesiu iLigocie -

będą oparte o kolej. Grunt pod dworcem przy ul.
Piotra Skargi należałkiedyś do PKS-u, teraz stanowi
własnośćprywatną. Jest daleki od standardów i

znajduje

się W ścisłymcentrum.

Dworzec
autobusów dalekobieżnych powinien być
usytuowany blisko dworca kolejowego i miejskiego

dworca autobusowego. Natomiast grunt przy ul.
Sądowej jest miejski, dzięki czemu nie ma
konieczności wydawania pieniędzy na zakup

nowego terenu. Dodatkowo jest

świetnie
zlokalizowany względem pozostałych dworców.
Prezydent Miasta Katowi€e Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

Sprzedaż domków ponownie ruszyła. Jesteśmy
w trakcie wyceny tych nieruchomości. Zgodnie
z przepisami uchwały Rady Miasta najemcom
Jedni najemcy wykupili domek za 30 000 zł, przysługuje wykup nieruchomości za 60% wartości
innym, za taki sam metraż, Wyceniono kwotę nieruchomości. odpowiadając za majątek miasta,
wykupu na 200 000 zł. Najlepiej by było, żeby opieramy się na przepisach prawa. Nie można
miasto zaclferowało wysoką bonifikatę, a w wprowadzać większych bonifikat, a te które obecnie
zamian zażądałozmiany systemu ogrzewania na funkcjonują Wynoszą 40%. Nie moźemy również
Chciałbym poruszyć sprawę wykupu domków na
,,starym Giszowcu".

ekologiczne gazowe i likwidację starych pieców
węglowych.

odnosić się do wyceny sprzed 10 lat, która - choćby
przez wzgląd na upływ czasu - była o wiele niższa
niź obecna. Sprzedaż został Wstrzymana, gdy spółka
Giesche zaczęła sobie rościćprawa do majątku.
Sprawa sądowa toczyła się latami, zapadł wyrok
i udowodniono oszustwo przedstawicielom spółki.

Mieszkaniec ad vocem:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Dlaczego nie honoruje się wyceny z 2006 roku,
kiedy to Wstrzymano sprzedaż tych
nieruchomości? Częśćnajemców już wtedy była
chętna do wykupienia nieruchomości, jednak nie
mogła tego zrobić z niezależnych od siebie
przyczYn.

Minęło 10 lat. Sprzedaż musi być zgodna

do tematu ul. Kolistej, proszę

operatem szacunkowym

nie

starszym niż

6 miesięcy. Takie są przepisy prawa.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkanka:

Wracam

z

Jeżeli ten teren uda się przejąć, będzie możliwe
interwencję w KHW w celu doprowadzenia do przeprowadzenie remontu. Chciałbym podkreślić
uporządkowania tych terenóW tak by umożliwić również' że w obecnej sytuacji własnościowej nie
mieszkańcom normalne życie. Może uda się ma moźliwościwykonania remontów na koszt
miasta.
wypracować l.lompromis w sprawie?

Druga sprawa dotyczy reformy

o

edukacji,
skutkującej likwidacją gimnaz1'u m. Czy wszystkie

Temat jest bardzo trudny. Poprosiłem
o przygotowanie systemu opartego jedynie

placóWki ośWiatowe W dzielnicy zostaną na szkołach podstawowych, w formie sprzed
przekształcone na szkoły podstawowe? Czy poprzedniej reformy edukacji. okazało się, że rok
zaplanowana jest siec szkół i kiedy taka przed wprowadzeniem nauczania w gimnazjach był
ok. dwa razy więcej uczniów, niż jest to w chwili
informacja trafi do mieszkańców?
obecnej. Trudno więc mówić o powrocie do
edukacji szkolnej,

z

wykorzystaniem wszystkich
dostępnych dziśplacówek oświatowych, czyli szkół
podstawowych i gimnazjów. Tu same dane
demograficzne stanowią problem, przez co spadło
zapotrzebowanie na szkoły. Pojawia się konieczność
ich wygaszania. Musimy się zastanowić, jak
podzielić obwody, by jak najwięcej szkół pozostało
otwartych. W drugim etapie musimy otrzymać
zgodę kuratora, a następnie włączymy same szkoły
w dyskusję na temat przyszłości.Będziemy myśleli o
innych funkcjach dla obiektów, w których przestaną
działać szkoły.

ok. 18 mln zł ze środków unijnych przewidzianych
jest w budżecie miasta na wymianę oświetlenia na
Czy w ramach realizowanego przez miasto
proekologiczne LED-owe. Nie tylko wymienimy
projektu unijnego dot. modernizacji oświetlenia
punkty świetlnena nowe, również zagęścimyje,
ulicznego można wymienić oświetlenie na
a to wymaga budowy nowej infrastruktury. Mamy
Giszowcu? oświetleniejest naprawdę w złym
opracowany plan działania. Będę dążyć, aby proces
stanie, a w bardzo wielu mie.jscach tego
ten toczył się do pełnej wymiany oświetlenia na
oświetlenia po p rostu brakuje.
terenie całego miasta. Będziemy starać się
o pozyskanie funduszy z różnych źródeł, w tym
również z programu Wojewódzkiego Funduszu
ochrony Środowiska.
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkanka:

Czy zapadła decyzja o likwidacji szpitala w Decyz.ja jeszcze nie zapadła. Spotkanie ws. szpitala
Murckach? Gdy powstanie w jego miejsce dopiero się odbędzie. Ponownie Wszystkich
centrum rehabilitacyjne, przestaną działać zainteresowanych zapraszam do Murcek.
poradnie spccjalistyczne oraz oddziały ostro
Dementuję, że połączenie szpitali ma związek
dyżurowe'
z potrzebą przejęcia przez szpital w ochojcu

Szpital na Ochojcu potrzebuje

naszego
kontraktu, stąd tez taka decyzja władz wobec
placówki w Murckach?

kontraktu. Uniwersytet Medyczny ma zapewnione
kontraktowanie przez Ministerstwo Zdrowia,
a Wszystkie nadwyżki i nadwykonanie inwestuje
w d alszy rozwój szpitala.

Mieszkaniec ? ul. Kosmicznej:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Złożyliśmypetycję Ws. remontu drogi przy

odnośnie stanu dróg przy ul. Kosmicznej mamy
do czynienia z sytuacją analogiczną do ul. Kolistej.

ulicach Kosmicznej i Kosmicznej

Tylnej.

otrzymaliśmy odpowiedź, że teren częściowo Bez uregulowania stanu Wła5nościowegonie można
przeprowadzić remontu drogi. Sprawdzimy stan

jest miejski, a częściowo spółdzielczy.

Czy Miasto Wykona remont elewacji budynków
przy ul. Kosmicznej 1- 18?

własnościowyi w przypadku potwierdZenia
możliwościwykonania remontu na terenach
miejskich, podejmiemy właściwedziałan ia.

ul. Kosmicznej
i Radosnej jest zaplanowana, powstaną m.in. nowe
kominy Wentylacy.jne i łazienki w blokach.
Modernizacja budynków przY

Mieszkanka:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mam ogron"ny problem z wykupem mieszkania.
czy Miasto chce iśćna drogę sądową? Mieszkam
w warunkach urągających godności. Moja
sprawa Znana jest W Urzędzie Miasta.
Rozmawiałan: z radnymi, właściwymi
naczelnikami oraz kierownikami. lnformowano
mnie o tym, że mam czekać. Nieruchomości
zostały przejete od KHW ale nic się nie zmlenia.
Sprawa sądowa ze spółką Giesche trwa
zdecydowanir,l za długo.

Rozumiem, że ma Pani problem z wykupem.
Wniosków dotyczących wykupu nieruchomości na
terenie całego miasta jest bardzo wiele, wszystkie
są realizowane w kolejności.W każdym przypadku
indywidualnie sprawdzamy warunki, które należy

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Chciałbym dcpytać o problem wykupu mieszkań.
Co z mieszkańcami, którzy nie mogli wykupić
mieszkań' rllociaż lokatorzy składali wnioski o
wykup? Wykup jest wstrzymywany z powodu
planowanego remontu, który jest obiecywany od
kilku lat' Najemcy wyrażają gotowość
przeprowadzenia remontów na własną rękę, bez

Sprzedaż została uruchomiona' Należy spełnić
szereg warunków, ale sam proces nie jest
skomplikowany. Podstawą jest fakt zamieszkania i

właścicielewykonywaliby remonty samodzielnie
_ to byłaby realna oszczędnośćdla miasta. od
KZGM-u otrzymujemy pisma ws. centralnego
ogrzewania. i'lla nas nie byłoby problemem, aby
centralne ogrzewanie było ogólnodostępne, przy
jednoczesnyn'' płaceniu za korzystania z sieci
ciepłowniczej.

Dyrektor KZGM Barbara Oborny:

na remont ze strony Miasta. W
przypadku otwarcia możliwościwykupu,
czekania

dł

spełn iać, aby wykup sfinalizować.

posiadanie statusu głóWnego najemcy. Do operatu
szacunkowego, który nie może być starszy niż
sprzed sześciu miesięcy, dolicza się wszystkie
inWestycje wykonane w obrębie nieruchomości,
które podwyższają wartośćnieruchomości.

PoruszaliściePaństwo na forum sprawę domków
jednorodzin nych, ale na Giszowcu mamy również
do czynienia z budynkami wielorodzinnymi.
W przypadku centralnego ogrzewania nie możemy
doprowadzić do sytuacji, gdy KZGM pozostaje
z siecią centralnego ogrzewania jako własnością.
Domy dwurodzinne, tzw. bliźniaki, będą
sprzed awane.

sprawy likwidacji szpitala w
Murckach - prosiłbym o podniesienie rąk przez
ludzi, którzy są przeciwni tej decyzji, gdyż
większośćobecnych miała się tej decyzji Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa od
sprzeciwiać, aIe nie widzę, żeby ten sprzeciw vocemi
Wracając

jednoznacznie został zasygna lizowa ny.

W przypadku budynków wielorodzinnych musi być
spełniony jeden warunek - musi być zawiązana
wspólnota. Gdy w latach 90. ruszyła sprzedaż

mieszkań komunalnych, powstały wspólnoty.

Niektóre z nich stały 5ię problematyczne, dlatego że
właścicieleprywatni chcą przeprowadzać remonty
w budynkach, w których mieszkają róWnież najemcy
niepłacący czynszu, lub płacący nieregularnie.
Miasto będące udziałowcem W takiej wspólnocie,
nie ma środków na remonty i nie zgadza się na
inWestycje. D|ate8o też nie tworzymy nowych
wspólnot. odstępstwem od tej reguły jest sytuacja,
W której Wszyscy lokatorzy W budynku
wielorodzinnym zgadzają się na jednoczesny wykup.
Wtedy też otwiera się możliwośćwykupu całej
nieruchomości oraz zawiązania wspólnoty
prywatnych właścicieli,już bez udziału Miasta'
Mieszkanka:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Występuję w imieniu moich dzieci, które kilka lat
temu wzięły Lldział w licytacji, pod obostrzeniem
wykonania kosztownych remontów. Podjęli
ryzyko. Obecnie czynsz jest bardzo wysoki, a nie
ma możliwościwykupu. Cała rodzina składa się
na zapłacenie czynszu. Rok temu dokonano
wyceny, ale io wykupu nie doszło. Co z prawem
pierwokupu, które miało obowiązywać od
momentu zakończenia batalii sądowej ze spółką
Giesche? opieszałośćurzędnicza jest
skandaliczna. Rok temu była wycena, która jest
już n iea ktua lna.

Udział w licytacji jest inną forma nabycia praw
do zamieszkania niż zwyczajny proces najmu. Nie
ma możliwościodejścia od kwoty wylicytowanej
stawki przez dokonywanie zmiany w umowie
najmu. Kto wygrał licytację jest zobowiązany
do ponoszenia kosztów w wysokości, w której
wylicytował.
Sprawa sądowa z Giesche ostatecznie rozwiązała się
pod koniec zeszłego roku, zatem dopiero teraz
można uruchomić sprzedaż.

Jeżeli maja Państwo indywidualne

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

sprawy
wymagające rozpatrzenia, proszę o zgłoszenie ich
dyżurującym
bezpośrednio
urzędnikom
po spotkaniu. Wnioski będą szczegółowo
analizowane przez podległe komórki.

W Parku Leśnym, W którym biegam od 3 do 4 Rola Straży Miejskiej jest niezwykle istotna dla
razy W tygodniu, niejednokrotnie byłem prawidłowego funkcjonowania Miasta. Przede
atakowany przez spuszczone ze smyczy psy. wszystkim Straż Miejska realizuje zadania związane
Jestem również częstym świadkiem awantur z
właścicielamipsów. lnterweniowałem u Straży
Miejskiej, która nie odpowiada na zgłoszenia,
dotyczące pairolowania. Drugim przykładem na
bezczynnośćStraży Miejskiej: na ul. Kolistej
zaparkowane były tiry, które uniemożliwiły

widocznośći ocenę sytuacji na drodze
kierowcom, rv związku z tym juź raz wybiegła
dziewczyna zza TlR-a wprost pod koła. czy jest
sens utrzymYwać Straż Miejską? Czy doczekamy

z niską
palenisk
w mieszkaniach i nakładanie mandatów osobom,
które pa lą śmieciami.
Gdy Straż Miejska w przeszłościzakładała blokady
nieprawidłowo zaparkowanym pojazdom, po.jawiały
się słowa krytyki isprzeciwu wobec takich działań.
Gdy w dużej mierze odstąpiliśmy od nakładania
tego typu kar, stosując je jedynie w rażących
przypadkach, pojawiły się głosy, by ponowić
z utrzymaniem

czystości, prowadzi walkę

emisją poprzez kontrolowanie

się posterunku Policji w dzielnicy?

restrykcyjne karanie, bo liczba źle zaparkowanych
samochodów ponoWnie wzrosła.
Prowadzimy W naszym mieście politykę
funkcjonowania Straży Miejskiej, która jest jak
najbardziej przyjazna i nastawiona na pomoc, a nie
jedynie na egzekwowanie i karanie. Są na sali
przedstawiciele służbmundurowych straży
Miejskiej i Policji' Dziękuję za ich obecnośćna
dzisiejszym spotkaniu wiedząc' że odnotowują
poruszone na spotkaniu wątki, co będzie skutkować
zwiększoną intensywnościąkontroli w przestrzeni
pu blicznej naszego miasta.

Jestem p'?3dstawicielem mieszkańcóW którzY
prowadzą bardzo aktywny tryb życia pod

Preferencyjna stawka

względem rel<reacyjno-sportoWym.

Wybudowana na Giszoiłlcu hala przy szkole,
z której tak się cieszyliśmy w dzielnicy, jest
rezerwowana od poniedziałku do piątku przez
kluby sportr we, prowadzone przez radnego
obecnego ne sali. Klub TKKF Czarni uiszcza
opłatę W wysokości5 zł za godzinę, podczas gdy

pozostali mieszkańcy muszą się składać na
opłatę w wysokości I5o zł. Przy odległych
terminach i zupełnie nieodpowiednich dla

pięciu złotych jest

przewidziana dla klubów sportowych, działających
na terenie miasta. W kolejnych latach pojawią się
nowe 3 sale rekreacyjno-sportowe. Dodatkowo
przy szkołach, przy ul. Katowickiej na Koszutce oraz
przy ul. Mikołowskiej, zostaną wybudowane nowe

hale. Chcemy, by hale te były w

1'oo%

wykorzystywane, zarówno przez kluby sportowe jak
i mieszkańcóW wynajmujących je w sposób
komercyjny.

mieszkańców godzinach korzystanie z tej hali nie
jest możliWe.

Zakończenie spotkania:
Prezydent podziękował mieszkańcom za obecnośćna spotkaniu, dyskusję na temat spraw i problemów
dzielnicy. Podkreślił,że wnioski zgłoszone zarówno w trakcie spotkania,.|ak ite indywidualnie tuż po
jego zakończeniu, zostaną przeana lizowane, Zapewnił też, że Miasto postara się zrealizować te, które
wydają się być najważniejsze z punktu widzenia poprawyjakości życia. Na czym spotkanie zakończono.

Sporządził:
WYdział Komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice

tel.32 259 31 44
e-mail

:

!9!sqil3!igą}ą!9!4igc.gu konsultacje.katowice.eu
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