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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcaml Wełnowca i Józefowca

Organizator spotkania:
Prezydent l\/liąsta Katowice Marcin Krupa
Data:
28 października 201'6, godz. 17 'oo

Miejsce spot!<ania:
sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Dekerta
Uczestnicy spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
Radni Rady Miasta Katowice Krystyna Panek, Damian Stępień oraz Marek Nowara
RadniJednosrki Pomocniczej nr 1]' Wełnowiec - Józefowiec
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta Katowice
Przedstawiciele służbmundurowych Straży Miejskiej i Policji
Przedstawiclele Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., MPGK oraz KKZK GoP
Mieszkańcy \AlełnoWca oraz Józefowca

Przebieg społkania:

.

rozpoezęcie spotkania - przywitanie uczestników przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 oraz
Asystenta Prezydenta Miasta Katowice
. Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
o dysku-:ja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
o za kończen ie spotkania
Dlo mieszkonców przygotowano materioł informocyjny, w którym zawarto done dot' zaplonowonych
no rok 2016 wydotków w dzielnicy oraz informacje o wnioskoch złożonychdo trzech edycji Budżetu
Obywotelskiego.

f

Rozpoczęcie spotkania:
Spotkanie zostało otwarte przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr ]'7 Aleksandrę Musioł. Następnie głos
zabrał Dawid Zapała, asystent prezydenta, który przywitał Wszystkich zebranych oraz przedstawił
scenariusz i porządek spotkania' W pierwszej części prezydent zaprezentuje najważniejsze inwestycje
realizowane na terenie miasta oraz jednostki pomocniczej Wełnowiec - Józefowiec, a także prestiżowe
wydarzenia odbywające się W Katowicach. Druga częśćspotkania należała do mieszkańców, którzy
mieli możliwośćzadawania pytań prezydentowi oraz zgłaszania wniosków dot. poprawy
f

unkcjonowania dzielnicy.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

Prezydent przywitał przybyłych mieszkańców. Następnie przystąpił do przedstawienia prezentacji,
a po jej zakończeniu oddał głos mieszkańcom'

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek

odpowiedź

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Jaka jest szansa na zagospoda rowa n ie skweru
Fojkisa? Kilka lat temu przygotowany został
projekt rewitalizacji tej przestrzeni' który do tej
pory nie doczekał się realizacji. Koszt wykonania
tej inwestycji wynosi kilka milionów, stąd też
pytanie o szansę na zabezpieczenie takiej kwoty
w budżecie miasta.

Posiadamy projekt, dlatego chcemy zrealizować
zadanie jak najszybciej, przy udziale środków
unijnych. W pierwszej kolejnościpostaramy się
pozyskać fundusze na ten cel, tak aby nie obciążać
nadmiernie budżetu miasta. Przy wykorzystaniu

Mieszkanka z osiedla Słoneczna:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Na|eży zagospodarować teren wykopów po byłej

Teren kolei piaskowej nie należy do miasta,

kolei piaskowej na odcinku od ul. Ściegiennego
do Misjonarzy oblatów. Teren ten obejmu'je rów,
który obecrrie jest wysypiskiem śmieci.Sprawę
zgłaszamy bezskutecznie od czterech lat.

najprawdopodobn iej

pieniędzy unijnych projekt byłby realizowany

zgod

n

ie z wszystkimi założeniami.

właścicielemjest

przedsiębiorstwo Maczki_Bór.

Slad po

koIei

piaskowej może zostać wykorzystany pod budowę

przedłużeniaulicy Stęślickiego.Prowadzone są
analizy formalno-prawne w zakresie potencjalnego
Druga sprawa dot. regulacji stanu zakupu. Sam nasyp traktowany .jest jako budowla,
własnościowegoterenóW przy osied lu Więc nie ma możliwościpierwokupu. Na chwilę
Słoneczna. Kto odpowiada za zagospod arowan ie obecną sprawdzimy stan własnościowyi zwrócimy
terenu wokół osiedla? Przykładowo, obszar się do właścicielaz wnioskiem o uporządkowanie
pomiędzy crnentarzem na ul. Józefowskiej i zabezpieczenie tego terenu przed ponownym
a budvnkam! dawnego ,,Domu Złotej Jes;eni" zaśmieceniem. Miasto nie maiąc prawa do gruntóW

(przy ul. Ściegiennego) w dawnych czasach, w
ramach czynu społecznego, został zaadaptowany
przez mieszkańców na boisko sportowe. obecnie
służyza dziki wybieg dla pSóW _ trawa Wyrasta
do wysokcś:i jednego metra i raz do roku jest
koszona. Należy wspomnieć, że mieszkańcy
osiedla przemieszczają się tędy do kościoła
ido dwóch przedszkoli.

nie może samodzielnie
porządkowych,
finansów

pu

bo to

przeprowadzać działań
naruszałoby dyscypIinę

blicznych.

Obecnie przeprowadzamy proces regulacji stanu

własnościowegoterenóW na osiedlu. Częśćosiedla
została wybudowana na terenie parafii pW. św.
Marii Magdaleny w Chorzowie, zatem de focto
Nawierzchnia alejki od ul. ściegiennego właścicielemjest Archidiecezja. Jesteśmyna etapie
w kierunku cmentarza, przy przychodni Medina, uzgodnień z kurią, która nie WidZi przeciwwskazań
jest w bardzo złym stanie, jest dziurawa' Kto do dokonania zamiany gruntów. Po podpisaniu
miałby odpowiedzieć za remont tego traktu porozumienia w tej sprawie możliwe będzie
przekazanie gruntóW spółdzielni mieszkaniowej
pieszego?
,,Górnik", która zarządza tym terenem. Dbałośćo te

tereny oraz ich odpowiednie zagospod arowan ie
leżeć będzie w gestii zarządcy, czyli spółdzielni.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkanka od vocem:

Na osiedlu Słoneczna jest bardzo mało miejsc

Plac nie należy do miasta. Nie dzierżawimy terenóW
postojowych. Przy ulicy, którą jeżdżąautobusy, pod parkingi na rzecz innych podmiotów. Strefy
znajduje się dosyć duży plac, który od kilku lat płatnego parkowania należące do miasta są ściśle
.jest wykorzystywany jako płatny parking. Zeszłej określone.
jesieni Został zamknięty. od wiosny ponownie Sprawdzimy do kogo należy parking. Jeżeli jest
zaczął funkcjonować jako płatny parking to teren prywatny, nie mamy moż|iwościpodjęcia
strzeżony. Mieszkańcy ponownie borykają się jakichkolwiek działań.
z problemem parkowania. Władze spółdzielni
mieszkaniowej uważają, że jest to teren miejski
i dlatego Miasto jest beneficjentem prowadzonej
tam działalności.
Kto jest właścicielemtego terenu?

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

Reprezent!.|ie mieszkańców

i

z ul.

Cedrowe'j

Osikowej, czyli terenu przygranicznego
pomiędzy Koszutką a Wełnowcem. Mieszkamy
przy Parku Wełnowieckim, który jest coraz lepiej
zagospod arowywa ny. Dziękujemy za wzmożoną
dbałośćo zieleń. Jednakże przY parku
l cmentarzu znajdują się nieużytkowane ogródki
działkowe. W jednej rozpadającej się altanie w
pobliżu cmentarza zimują bezdomni, bez wody
iprądu. Palą śmieciamii zanieczyszczają teren'
ProbIem zgłaszany był w Straży Miejskiej.
Konieczna jest jak najszybsza finalizacja sprawy.

Druga sprawa dotyczy bardzo licznych awarii
wodociągowych. Wodociągi przebiegają pod

Podejmiemy kroki mające

na celu

likwidację
problemu bezdomności W tym rejonie
i uporządkujemy teren, by uniemożliwić bytowanie
bezdomnych w przyszłości.Problemem jest brak
chęci przebywania bezdomnych w noclegowniach
ischroniskach, z uwagi na obwarowania, z którymi
wiąże się możliwośćnocowania w takich miejscach.
Sprawa zostaje przekazana do realizacji przez służby
miejskie.

Skontaktuję się Ż Katowickimi Wodociągami w celu
otrzymania pełnej informac.ji o planach
i zamierzeniach inwestycyjnych. Rozeznamy sprawę
awaryjności przedmiotowej sieci
stopn ia

prywatnymi posesjami. Każda awaria wiąże się z wodociągowej. Jeżeli będą przesłanki do nadania
wejściem na nasz teren i uciążliwymi priorytetu wymianie wodociągów na tym terenie,
naprawami' Podobno przedsięb iorstwo to postaramy się przyspieszyć przedmiotową
przystąpiło do prac projektowych. Kiedy Zostanie inWestycję.
wykonana modernizacja _ 'jako mieszkańcy
czujemV się niedoinformowani?
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

Mieszkam naprzeciwko szkoły podstawowej,
mam zatem sposobnośćobserwowania jak na

Przyjmuję wniosek do analizy. obecni na spotkaniu
Naczelnik Wydziału Transportu i Dyrektor
skrzyżowaniu dzieci są wysadzane Miejskiego Zarządu Ulic i MostóW odnotowali
z samochodów - bezpośrednio na jezdnię. Jest to sprawę. Nie jest możliwe całkowite Wyeliminowanie
sytuacja, w której może dojśćdo nieszczęścia. ruchu na tych ulicach z uwagi na fakt, że wokół
Ponadto nastąpiły zmiany w organizacji ruchu zlokaI izowa nych jest Wiele za kładów prod u kcyj nych,
przy ul. Karłowicza i Gnieźnieńskiej, które które muszą mieć zapewnioną możliwośćdojazdu.
obecnie stały się ulicami jednokierunkowymi. Sprawdzimy możliwościreorganizacji ruchu na tym
Większość
samochodów,
włącznie terenie i Zastanowimy się nad wprowadzeniem
przejazdu
z cięźarowymi, znajduje drogę
właśnie ewentualnych zmian.
obok szkoły.

Dodatkowo po uI. Modelarskiej jeżdżą20,30
tonowe samochody, po czym wjeżdża.ją w
boczne uliczki. Przy ul. Strażackiej cały budynek
drży, pojawiają się pęknięcia wewnątrz
mieszkań. Następuje degradacja ulic i budynków

przez natężenie ruchu oraz

tonaż
przejeżdżających pojazdów' Ulice są dziurawe,
a budynki, które figurują W rejestrze zabytków są
narażone na szkody.

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

W odniesieniu do zgłoszonej powyżej sprawy

Przeanalizujemy sprawę. W Urzędzie Miasta
w Wydziale Transportu funkcjonuje Zespół ds.

wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby
uzyskanie porozumienia z dyrekcją Fasingu S.A.
iwykonanie wjazdu od al. Korfantego.

organizacji Ruchu Drogowego, który we współpracy
z Policją, strażą Miejską oraz Miejskim Zarządem

Ulic i MostóW rozpatruje

Wszystkie Wnioski

dot. zmian w organizacji ruchu, w oparciu o analizę
sytuacji drogowej.
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkanka z os. Słoneczna:

Na jakim etapie jest
na naszym osied

lu ?

reguIacja gruntóW

Dopóki sy1uacja nie zostanie uregulowana
z kurią, to nie będzie możliwe dokonywanie
żadnych inwestycji.

I

Kuria jest otwarta na zamianę gruntóW. Wysłałem
w tej sprawie list do Arcybiskupa. Po otrzymaniu
oficjalnej zgody nastąpi zamiana gruntóW
a w księgach wieczystych zostaną Wprowadzone
stosowne zmiany. Zarządzająca terenem
spółdzielnia będzie miała możliwośćsprzedaży
mieszkań oraz dokonywania oczekiwanych

inwestycji. Mamy podobny problem z budynkiem
archiwum itę sprawę również rozwiążemy przy

okazji prowadzonych uzgodnień. Sprawa się
przedłużała,cdYż zgodnie z obowiązującym

prawem parafia z Chorzowa musi zapłacić podatek
VAT od tej zamiany, w wysokości powyżej 1 mln zł.
Parafia nie dysponowała takimi środkami,ale dzięki
rozmowom z kurią zostały wygospodarowane
środkina zapłacenie podatku. od pozytywnej
decyzji archidiecezji możliwe było ponownie
uruchomienie procedury, zm ierzającej
do ostatecznego prze.jęcia gruntóW.
Mieszkanka:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

0pracowywany jest plan zagospod arowan ia
przestrzennego dla naszej dzielnicy. Czy czekają Plan zagospod arowan ia prZestrzennego musi być
naszą dzielnicę konkretne zmiany o dużym [ożsamy ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
zn aczen iu dIa mieszkańców?
Zagospoda rowan ia Przestrzennego. Dla Wełnowca
Józefowca potencjalne zagospoda rowan ie obejmuje

Drugą sprawą jest kwestia opieki nad seniorami, przede wszystkim zabudowę mieszkaniową oraz
Czy nie należałoby zorganizować domu dzienne1 wzmocnienie prowadzonej działalnościusługowej,
W tym istnienia zakładów produkcyjnych.
opieki dla osób starszych?
Mieszkańcom przysługuje możliwośćskładania
Mieszkaniec ad vocem:
wniosków do publicznie wyłożonego planu,
Jest to naji.ańsza opcja dla rodzin, w których 0 wyłożeniuStaramy się możliwie szeroko
wszyscy członkowie pracują, a osoba starsza,
skutecznie informować' Jeżeli jest potrzeba
pozostawiona samotnie w mieszkaniu, nie jesl publicznej dyskusji, to proszę obecnych na sali
W stanie w samodzielnie funkcjonować iwymaga radnych o czujnośćprzy wsłuchiwaniu się w głos
mieszkańców. Jeżeli ze strony mieszkańców będzie
opieki przy najprostszych czyn nościach.
wola przeprowadzenia publicznej dyskusji, to proszę
c przekazanie takiej informacji do urzędu, który
zorganizuje spotkania w dzielnicy. Na obecną chwilę
trudno zadeklarować konkretną datę wyłożenia
planu, gdyż trwają prace nad jego sporządzeniem.
Zakładanie dziennych domów opieki społecznej je51
ważnym elementem polityki społecznej, dlatego teź
takie placówki funkc.jonują w naszym mieście'
Kolejnym sposobem na pomoc osób w wieku
senioralnym jest korzystanie z usług organizacj
pozarządowych, które oferują tego rodzaju wsparcie
i prowadzą podobne placóWki.
Proszę o kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta ds
Współpracy z organizacjami Pozarządowymi, który
mógłby wskazać adresy takich organizacji.
Koszt prowadZenia takich placówek jest bardzc
wysoki, jednak z uwagi na demografię, trzebe

przeanalizować możliwościpowstania kolejnych
ta

I

kich ośrodków.

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Komunikacja w Katowicach jest znakomita, ale z
jednym wyjątkiem, a mianowicie w kierunku
Mikołowa brakuje 900 metrów drogi
dwupasmowej. Czy ten odcinek tzw. ,,drogi na
Wisłę" zostan ie zrea lizowany?

Były takie plany, jednakże teren, który miałby
połączyćul. Mikołowską z ul. Kościuszki został
zabudowany. Pojawiły się również liczne protesty
względem planów utworzenia ul. Nowobrynowskiej
do ul. Kościuszki. Temu pomysłowi sprzeciwiali się
m.in. mieszkańcy ul. Brynowskiej i właściciele

nieruchomości usytuowanych w kierunku tzw.
starej Ligoty. obecnie myślimy o przebudowie

skrzyżowania plzY

oBl. Jednakże naszym

priorytetem jest przedłużenieul. Bocheńskiego
do ul. Kijowskiej. W ten sposób udałoby się

lizować częśćruchu

samochodowego
w kierunku południowym do Panewnik. Myślimy
również o stworzeniu ronda i wykorzystaniu
ul. Woźniczki, która jest równoległa
do ul. Brynowskiej i połączenia tych ulic W celu
upłynnienia ruchu w kierunku ul. Kościuszki.
skana

Chcemy usprawnić komunikację zbiorową, dlatego
tez przy pętli brynowskiej powstanie centrum
przesiadkowe z wielopoziomowym parkingiem, tak
by kierowcy, którzy chcą wjechać do centrum
miasta, chętnie'i korzystali z linii tramwajowych.
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

Zgłaszam problem braku czystości terenu
po lewej stronie wjazdu z al. Korfantego

na

ul. Gnieźnieńską. Teren ten
najprawdopodo bn iej jest własnościąprywatną.
CzY istnieją mechanizmy wymuszające
na właścicieluskuteczne utrzymanie porządku
na gruntach, które są w jego posiadaniu?

Kiedy można spodziewać się realizacji nowego
zagospoda rowa

n

ia skweru Fojkisa?

W Straży Miejskiej działa specjalna sekcja powołana
do spraw gospodarki komunalnej, odpowiedzialna
za utrzymanie czystości i waIkę z niską emisją.
Służby miejskie wykorzystują Wszystkie/ Zgodne
z prawem, możliwości.Na Wstępie, właściciel
Zawsze Wzywany jest do uporządkowania terenu,
a gdy nie dostosu.je się do zalecenia - karany jest
mandatem. W uzasadnionych przypadkach możemy
zlecić usunięcie odpadów, a następnie obarczyć
właścicielakosztami. Należy pamiętać,
że w niektórych przypadkach jest bardzo trudno
wyegzekwować zwrot kosztów uprzątnięcia terenu,
d|atego też Miasto nie może na własną rękę
sprzątać terenu prywatnego, ponieważ naruszałoby
to dyscyplinę finansów publicznych. Wniosek został
odnotowany przez przedstawicieli Straży Miejskiej.
Podjęte zosta ną właściwedziałania.

Co do skweru Fojkisa

informuję,

że chcemy

pozyskać środkiunijne na realizację zadania.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec z ul. Szczecińskiej:

W ramach

programu ,,Czyste powietrze" Wnioski zostały odnotowane, będą poddawane
powinny zostać podłączone bloki przY indywidualnej analizie.
ul. Dekerta i Szczecińskiej do sieci centralnego

ogrzewania.

Niedaleko piekarni Kłos, W

ul.

okolicy

Szczecińskiej,
znajd uje
slę
iezagospoda rowa ny teren, który można byłoby
zaadaptować na plac zabaw i skwerek z ławkami.
n

Budynki mieszkalne po byłych Zakładach
Metalurgicznych ,,Silesia" zostały sprzed ane

w

drodze prywatyzacji nieruchomości.obecnie
zarządzająca mieszkaniami spółka nie jest

wypłacalna w odniesieniu do długu, który ciąży na
Wokół znajduje się 9 bloków - stąd prośba nieruchomościach, a wynosi on 25 mln zł. Chcemy
pomóc W uregulowaniu spraw związanych
do miasta, aby ten teren zagospodarował.
z wykupem lokali mieszkalnych wtych budynkach.
Dlaczego przenosi się stadion miejski GKS-u Zaoferowałem dobre rozwiązanie. Jesteśmy gotowi
na ul. Bocheńskiego? W związku z tym, co się na zakup nieruchomościW stanie nieobciążonym,
wskutek czego weszłyby one do komunalnego
stanie z obecnym obiektem przy Bukowej?
zasobu mieszkaniowego, co gwarantowałoby
Na budynku przychodni przy ul. Kotlarza mieszkańcom stabilizację, możliwośćwykupu,
znajdowała się tablica dedykowana pamięci a nieruchomościom przewidywalnego właściciela,
hutników. Tablica zniknęła, a powinna zostać który byłby W stanie przeprowadzać konieczne
ponownie zarnontowana z szacunku dla historii.
remonty. Miasto nie jest zainteresowane wykupem
wierzytelności hipotecznych i odzyskiwaniem długu
pozakładowe
przy
Bloki
ul. Szczecińskiej ciągle od wierzycieli. Miasto chce skorzYstać
zmieniały ad m in istratoróW. od 2003 roku z finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat W
zosta ltśmykilkakrotnie sprzedanl razem wysokości 50% kosztów zakupu. 7 października
z mieszkaniami. Mamy bardzo wysokie opłaty. zwróciłem się pismem do Banku Polskiej
Nie wiemy, na jakie cele idą pieniądze z Spółdzielczości S.A. oraz Ministra lnfrastruktury
czynszów i funduszu remontowego. Właściciel i Budownictwa ws. otrzymania pomocy finansowej
nie prowadzi żadnych inwestycji. Prosimy z dedykowanego funduszu. Sprawę prowadzi
o interwencję w sprawie.
l Wiceprezydent Bogumił Sobula. Po uzyskaniu
odpowiedzi od banku iministerstwa podejmiemy
odpowiednie działania.
Mieszkanka z al. Korfantego:
Prezyd€nt Miasta Katowice Marcin Krupa:

CZy jest moźliwośćprzejęcia przez Miasto

starych bloków (tzw. familoków)

przY

al. Korfantego od numeru 145 do 167? Obecny
właścicielnic nie robi, domy znajdują się przy
przelotowe.j drodze, więc źle wpływają
na estetykę.

Musimy dokładnie przeanalizować obecną sytuację
wskazanych przez Panią nieruchomości. Na Wykup
nieruchomości, o których była mowa przed chwilą,
jesteśmy przygotowani, pod warunkiem spełnienia
zaoferowanych przez nas warunków. Kolejne
działania tego typu mogłyby być dla budżetu miasta
ciężarem trudnym do udźwignięcia. Dlatego nie
mogę dziśskładać jednoznacznych deklaracji
odnośnie konkretnego rozwiązania'

na stan techniczny
nieruchomości, w przypadku stwierdzenia rażących
n ieprawidłowości, zwrócimy się do właściciela
z prośbąo pod'ięcie odpowiednich działań.

Zwrócimy róWnież uWagę

Mieszkaniec:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Czy Prezydent przyjmuje mieszkańców w trybie
indywidualnym? Od stycznia zabiegamy

Przyjmuję mieszkańców w czasie cotygodniowych
dyżurów. Mam czterech zastępców, którzy róWnieź
przyjmują interesantóW w sprawach dotyczących
zadań realizowanych w nadzorowanych wydziałach.

o spotka

n

ie.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

CzY można liczyć na powstanie deptaku
na terenie byłych terenach ogródków

działkowych od ul. Jabłoniowej do MDK filii Dąb
przy ul. Krzyżowej?

Jakie są kryteria dot. przyznawania mieszkań
komunalnych?

Pamiętam sprawę budowy ścieżki.W trakcie analizy
stwierdzono prob|emy Ze stanem własnościowym
terenóW przez które miałaby przebiegać. Miasto
nie może realizować inwestycji na gruntach, które
nie są miejskie. Jeżeli chce Pan otrzymać pisemną
odpowiedź w sprawie, proszę ją zgłosić w formie
wniosku

Czy zmieniane będą zasady budżetu Dziękuję Za uczestnictwo i pełne zaangażowanie
budżecie obywatelskim. odnośnie
obywatelskiego w zakresie zgłaszania zadań W
miękkich oraz finansowania zadań związanych ze
szkołami i miejskimi instytucjami? Czy planuje
się wycofanie z możliwościzgłaszania tego
rodzaju zadań? Byłem inicjatorem wniosku
o budowę L,.- iska przy Gimnazjum nr 9, jednakźe
należy zaznaczyć, że wniosek był podyktowany
petycją ze strony bardzo dużej liczby
mieszkańców.

funkcjonowania tego procesu należy zaznaczyć, że
po to podjąłem decyzję o przeznaczeniu 20 mln zł
do dyspozycji mieszkańcóW by mieli sposobność

samodzielnego decydowania o zgłasza nych
i wybieranych zadaniach. Miasto nie ocenia

racjonalnościprojektów oraz tego, czy faktycznie
istnieje potrzeba ich realizacji. Na tym polega
od powiedzia lnośćobywatelska. Bardzo mnie cieszy
wybór projektów infrastru ktu ra lnych, takich jak
place zabaw, boiska i siłownie. Z drugiej strony
proszę mieszkańców o rozwagę przy wyborze
zadań, jak przykładowo budowa fontanny, która
wygeneruje wysokie koszty utrzymania. Niemniej zaznaczam - decyzje o wyborze pozostawiam
mieszkańcom, jestem też daleki od stawiania
ogra

n

iczeń.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

W pierwszej kolejnościdziękuję Radzie

Jednostki
Pomocniczej za obecnośćna dzisiejszym spotkaniu.
Miejski Dom Kultury przy ul. Krzyżowej powinien
Doceniam Państwa pracę, a wszeIakie sugestie
mieć tablicę z informacją, że jest to również
i wnioski traktuję z powagą/ gdyż wiem, że to
placówka dla mieszkańców Wełnowca właśnieradni są najbliżej spraw i problemów
iJózefowca, a nie tylko Dębu i Koszutki.
mieszkańców.

Dom Kultury został wybudowany na terenie
dzielnicy Dąb przez mojego poprzednika. Zmiana
nazewnictwa wydaje się być prosta itania, ale nie
zmieni sposobu funkcjonowania placówki, nie
naszej dzielnicv jest duży Wpłynie też na jego ofertę oraz ogólnodostępność.

Dobrym pon:ysłem jest wybudowanie basenu
dla dzielnic północnych, na terenie Wełnowca,
Dębu lub Koszutki.

W mieściecraz w

problem z

nieuregulowanym

stanem
Własnościowym' W Urzędzie Miasta powinien
powstać wydział, który kompleksowo
zajmowalby się analizą techniczną, sprawami
regulacji stanów własnościowychoraz wykupem
terenóW. Przykładem jest prozaiczna naprawa
chodnika. Gdy dochodzi do podjęcia działań,
okazuje się ze chodnik nie należy do miasta,
spółdzielnia nie ma pieniędzy, a mieszkańcy
pozostają z nierozwiązanym problemem.

W odniesieniu do nowych rozwiązań
komunikacyjnych w zakresie tra nsportu
cięźkiego można otworzyć ul. Kozioła, która w tej
chwili jest przejezdna w jednym kierunku, czyli
od ul. Modelarskiej do al. Korfantego. Przy ulicy
nie ma zabudowy mieszkaniowej, więc nie
stanowiłaby uciążliwości.Trzeba byłoby

Można w długofalowe'j perspektywie pomyśleć
o wybudowaniu kolejnej filii na Wełnowcu lub
Józefowcu.

W pierwszej kolejności muszą Zostać wybudowane
trzy baseny w wytypowanych i zatwierdzonych
lokalizacjach.

o rozwinięciu sieci miejskich pływalni

dzielnicowych można pomyślećdopiero
po realizacji obecnie projektowanych obiektów.

Spełnienie danego słowa jest dla mnie priorytetem.

Wniosek Został odnotowany przez Naczelnika
Wydziału Transportu i Dyrektora MZU iM.

Możliwościreorga n izacji ruchu

szczegółowo przean

a

zostaną

lizowane.

otworzyć na niej drugi kierunek ruchu od al.
Korfantego do ul. Modelarskiej. Zniwelowany
byłby problem z poruszaniem się pojazdów
po ul. Dekerta oraz bocznych uliczkach.

Mieszkaniec:

Poza uI.

Słoneczną
rownrez przy
ul. Szczecińskiej, obok cmentarza, znajduje się
teren n iezagospod a rowa ny, na którym w
dawnych czasach postawiono betonowe boisko.
Teren nie należy do miasta, jego stan
wtasnościowy jest nieuregulowany. Czy istnieje
możliwośćuregulowania stanu własnościowego
tego terenu, tak by w przyszłościbyło możliwe
jego zagospodarowa n ie, np. w ramach budżetu
obywatelskiego? Czy miasto ma w planach jego
przejęcie?

CzY w dziclnicy będą realizowane

duże
inWestycje, np. nowe osiedla? Jakie działania
będą podejmowane na terenie po byłej
cynkowni? Czv Miasto ma pomysł
na zagospoda rowa n ie tej przestrzeni?

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Musimy przeanalizować stan

własnościowy,
sprawdzić, kto tym terenem obecnie zarządza. Nie
mogę składać deklaracji w sprawie przejęcia
nieruchomości, nie posiadając informacji na jej

temat.

z ul. Konduktorską
stanowi Własnośćprywatną' Właściciel,który
posiada nieruchomości biurowe W głębi

Teren u zbiegu al. Korfantego

ul. Konduktorskiej, ma w planach również budowę
nowoczesnego osiedla. Wizja inwestora jest
niezwykle atrakcyjna nie tylko dla samej dzielnicy,
ale także całego miasta. Jego działaniom przyświeca
troska o ekologię, dlatego też powstała koncepcja
Eko Miasta. lnwestor chce stworzyć rozbudowaną
infrastrukturę towarzyszącą, W tym strefę rekreacji
i wypoczynku, wybudować basen. Dzielnica miałaby
zajmować obszar ok. 50 ha i mogłoby w jej
granicach pracować i mieszkań kilkanaście tysięcy
osób. Jej powstanie ma umożliwić budowa nowego

połączenia drogowego między Katowicami
a Siemianowicami. Trzeba również pomyśleć

o

rozwoju dróg w bliższym otoczeniu przyszłej
inwestycji, jak np. o przedłużeniu ul. Stęślickiego
do ul. Konduktorskiej. Bardzo liczymy na miasto

Siemianowice śląskie,które wybudowałoby
odcin ek we własnych granicach.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkaniec:

Czy MiastJ ma plany wobec starego osiedla
familoków, tzw. KoloniiAlfreda na Bytkowie?

Częśćbudynków została wydzierżawiona Fundacji
Pomocy Dzieciom i Seniorom ,,Wioska Serca im.
Jana Pawła ll'' z przeznaczen ie m na prowadzenie
działalnościstatutowej. osoba duchowna zapewnia
o dysponowaniu środkami finansowymi.
Praktycznie wszystkim lokatorom udało się znaIeźć
inne mieszkania, więc droga do podjęcia działań
na tym obszarze przez fundację kościelną jest
otwarta.

Jeżeli prowadzona W tym miejscu działalność
Mieszkanka ad vocem:

Czy ich wygląd

i

architektura

zosta ną

zachowane?

z biegiem czasu się nie przyjmie, to budynki wrócą
do Miasta, które postara się realizować podobną
działa lność.

obiekty są ujęte W rejestrze zabytków, więc bez
zgody konserwatora zabytków nie można niczego
samowolnie przerabiać.

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa:

Mieszkanka:

W mieście znajd uje
pustostanóW.

slę

bardzo

wiele

Pustostany w głównej mierze dotyczą prywatnych
nieruchomości. Miastu udało się wyremontować
w tym roku 500 mieszkań komunalnych. Prawie 100
mieszkań do samodzielnego remontu zostało
przeznaczonych do wynajęcia osobom, które
dysponują większymi środkami na przeprowadzenie
niezbędnych prac remontowych. W zeszłym roku

zgodnie z moją deklaracją wybudowano 100
mieszkań, W tym roku projekt budowy jest
kontynuowany przez KZGM i TBS. Przystąpimy do
rządowego programu Mieszkanie+, co jest związane
z udostępnieniem terenu pod budowę 1000
mieszkań. Do końca roku spiszemy umowę.
Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował mieszkańcom za obecność na spotkaniu iza poświęcenie czasu wolnego
na podzielenie się problemami dzielnicy. Pod kreślił,że urząd nie wszystko jest W stanie zauwaŻyć,
l0

najlepie'i Więc pozyskiwać Wiedzę bezpośrednio z pierwszej ręki - od mieszkańcóW.
Dyrektor Szkoły Podstawowej podziękowała Prezydentowi oraz mieszkańcom za udział w spotkaniu'
Asystent Prezydenta przypomniał, że do dyspozycji mieszkańców pozostają obecni na sali radni miasta,
radni jednostki pomocniczej, naczelnicy oraz kierownicy miejskich instytucji.
Na tvm sootkan ie zakończono.

Sporządził:
Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowlce
Rynek 13, 40-003 Katowice
rel . 32 259 3L44

lt

