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Miejsce spotkania:
Zespół Szkół Zawodowvch Specjalnvch nr 6, ul.
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Uczestnicy spotkania:
Prezydent Mlasta Katowice Marcin Krupa
Radny Rady Miasta Katowice Borys Pronobis:
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice
Kierownicy jed nostek orga niza cyjnych miasta Katowice
PrzedstaWiciele służbmundurowych Straży Miejskiej i Policji
Przedstawiciele KZK Goą Katowickich Wodociągów S'A', Katowickiej lnfrastruktury Wodociągowo
Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Miejskiego Przedsię biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. Z o'o'
PrzedstawicieIe KWK,,Wujek" i Katowickiego Holdingu Węglowego
Mieszkańcy Dąbrówki Małej

-

Przebieg spotkania:

.

rozpoczęcie spotkania

-

przywitanie uczestnikóW przez Kierownika Biura Prasowego UM

Katowice
wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
za kończenie s potka nia
Dlo mieszkońców przygotowono materiał informocyjny, W którym zoworto done dot. zaplonowonych
na rok 2076 wydotków w dzielnicy oroz informocje o wnioskoch złożonych do l i ll edycji Budżetu
Obvwotelskieqo.

.
.
.

Rozpoczęcie spotkania:

spotkanie rozpoczął Maciej Stachura Kierownik Biura Prasowego, który przywitał wszystkich
zebranych, a następnie przedstawił scenariusz i porządek spotkania. W pierwszej częściprezydent
zaprezentuje najważniejsze inwestycje i wydarzenia realizowane na terenie miasta oraz dzielnicy

Załęska Hałda - Brynów Cz. Zachodnia' Druga częśćspotkania będzie należeć do mieszkańców, którzy
będą mieli możliwośćzadawania pytań prezydentowi oraz zgłaszania wniosków dot. poprawy
funkcjonowa nia dzielnicy.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

Prezydent przywitał |icznie przybyĘch mieszkańcóW. Następnie przystąpił do przedstawienia
prezentacji, a po jej zakończeniu głos został oddany mieszkańcom'

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek

odpowiedź

Mieszkaniec z ul. Kombajnistów:

]ako

przedstawicie

l

mieszkańców

Prezydent:
ul.

Kombajnistów przekazuję pismo ws' naprawy
nawierzchni ul. Kombajnistów i Przodowników,
które zostało złożone w Urzędzie Miasta W marcu
tego roku, a na które nie otrzymałem odpowiedzl.
Doraźny remont szutrowego odcinka niewiele
pomógł, a nawierzchnia ciągIe posiada bardzo
|iczne ubytki. Na dowód dołączam zdjęcia oraz
druty, które zostały wykorzystane przy naprawie
ulicy.

Wyjaśnię sprawę braku odpowiedzi. Natomiast
w odniesieniu do remontu ul. Kombajnistów

poproszę Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów o przekazanie informacji' Druty

najprawdopodobn iej stanowią częśćsiatki służącej
wzmocnieniu nawierzchni.
Z-co Dyrektoro ds. Eksploatacji

w MZUiM:

Sprawę drutów wyjaśnimy, nie sądzę' by to była
wina naszych wykonawców. Jednak jeżeIi po
dokonaniu ekspeńyzy potwierdzi się Pana

przypuszczenie, to dołożymywszelakich starań, by
w przyszłościtaka sytuacja się nie powtórzyła'
W odniesieniu do ul. KombajnistóW zaznaczam,
że droga ta nie ma uzbrojenia podziemnego.
Z uwagi na fakt, że W ulicy tej nie ma róWnież
odwodnienia drogowego, na dzień dzisiejszy
położenie
kompleksowa modernizacja i
nawierzchni asfa|towej nie jest możliwe.
Ponadto ulica poddawana jest ciągłym szkodom
górniczym. Dlatego też w bezpośrednim
sąsiedztwie powstała już prlepom pownia
deszczowa, będąca inwestycią KHW s.A., teraz

powinny nastąpić kolejne roboty podziemne'
Dopiero po ich zakończeniu, będzie możliwe
przeprowadzenie kompleksowego remontu ulicy.
Mieszkanko ad vocem:

Chciałabym pokazać zdjęcia ulicy Kombajnistów
wykonane na następny dzień po przeprowadzeniu
ostatniego doraźnego remontu'

Prezydent:

lizujemy wniosek pod kątem
zintensyfikowa nia działań i przyspieszenia prac
Przea na

remontowych w tej ulicy.

Mieszkanką:

Prezydent:

6 grudnia zeszłego roku zostało wysłane pismo
ws. remontu oraz ponownego uruchomienia
kładki dla pieszych w rejonie u|. Zapolskiej
i Lubiny' 15 grudnia otrzymałam odpowiedź,
w której Urząd Miasta Katowice zadeklarował,
że zajmie się tą sprawą. Kolejne interwencje
spraWiły, że pojawiła się deklaracja o ponownym
otwarciu kładki po przygotowaniu pro'jektu w l
kwańale iwykonaniu remontu W ll kwartale tego
roku. Kładka służyłamieszkańcom wielu ulic
w dzielnicy. Dzięki niej można było dostać się do
przychodni, kościoła,apteki, sklepu iszkoły oraz
na przystanki' Składam wniosek o maksymaInie

Problem braku możliwościprzechodzenia przez
kładkę jest nam doskonale znany.

W odniesieniu do nieruchomości należących do
PKP występuje spór kompetencyjny dotyczący
ustalenia odpowiedzia lnych za wykonywania
remontów kładek przecinających za mknięte
tereny ko|ejowe. PKP dokonało zamknięcia kładek
izrzuciło od powiedzia lnośćza remont iponowne

otwarcie tych obiektóW na Miasto. Teren,
o którym mowa, nie jest miejski, sama kładka
również do Miasta nie należy. Wykonując
inwestycję, bez wcześniejszego ureguIowania
kwestii własnościowych,na raża my się
szybkie przystąpienie do prac budowlanych, które na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
umoż|iwiĘby normalne korzystanie z kładki. Na Dlatego w drodze negocjacji z PKP przejęliśmy
dzień dzisiejszy codziennie trzeba nadkładać 1500 kład ki, które sukcesywnie remontujemy,
metrów drogi, by dostać się na drugą stronę np. w dzie lnicy Załęże.
torów. Dla osób starszych, bez samochodów, to Koszt remontu kładki, łączącej ul. Zapolską z ul.
niewiarygodna uciążliwość,będąca niema lże Lubiny, został oszacowany na ok' 700 000 zł. Aby
odcięciem ich od świata.
Ponadto stan naWierzchni drogi oraZ chodników
przy ul. Lubiny i Modrzejewskiej jest fatalny.

poruszanie się po kładce było bezpieczne, remont
musi zostać przeprowadzony kompleksowo.
Z uwagi na fakt, że nie był to przewidziany
wydatek inie został on zaplanowany w uchwale
budżetowej na ten rok, kwota ta musiała zostać

wygospodarowana

w tegorocznym

pla nie

budżetowym poprzez przes u nięcia ikorekty'
Mieszkanka ad vocem:
Proszę o podanie konkretnego terminu realizacji
zada nia.

Dołożymy starań, aby kładka została udostępniona
mieszkańcom w możliwe najszybszym czasie'
Jednakże wskazanie konkretnej daty realizacji
inwestycji byłoby działaniem nieod powledzia Inym.
Rozpoczęcie prac zaIeżne jest od wyznaczenia
terminu pozwolenia wejścia W teren.
Z-ca Dyrektoro ds. Eksplootacji w MZUiM:

Trwają rozmowy

właścicie|em terenu PKP PLK

Maczki - Bór' Musimy uzyskać pozwolenie na
Wejście w teren, który nie jest własnościąmiasta.
Bez uzyskania wymaganych prawem pozwo|eń
rozpoczęcie prac nie jest możliwe'
i CTL

Mieszkonka

Prezydent:

:

Pani wniosek został odnotowany.
Po przea na lizowa niu zgłoszonych postulatów

Mieszkańcy bloków komunalnych przy ul. Kossak
- Szczuckiej 43 i45 od wielu lat składają wnioski o
oświet|enie drogi dojazdowej do b|oków
Kontenery na odpady stoją na ulicy, sama
nawierzchnia jest bardzo dziurawa. KZGM nie
realizuje postulatów mieszkańców.

korespondencyj nych pracowni kom, którzy spisują
wnioski mieszkańców'

Mieszkdniec:

Prezydent:

zostanie przygotowana odpowiedź. W związku

z

powyższym o proszę podanie danych

Chciałabym poruszyć kwestie bezpieczeństwa
kierowców włączających się do ruchu z ul. Wszystkie kwestie związane z organizacją ruchu
średniej w ul' Rolną. Dwa Iata temu zwróciliśmy rozpatrywane są W trakcie posiedzeń Zespołu ds.
się z prośbąo założenielustra przy wyjeździe z organizacji Ruchu Drogowego, w którym
posesji z ul. Średniej na ul. Rolną' Przy wyjeździe uczestniczą przedstawiciele Straży Miejskiej,
po prawej i lewej stronie znajdują się zatoczki Policji, MZUiM-u oraz Wydziału Transpońu' Każdy
parkingowe i nie widać jadących samochodów.
wniosek rozpatrywany jest indywidualnie,

otrzymaliśmyodpowiedź negatywną

każdorazowo przeprowadzana jest WiZja lokalna.
wskazaniem, że wniosek jest niezasadny. W tym Nie ma potrzeby składania dodatkowych pism do
roku zostały ustawione słupki umożliwiające Urzędu' Wniosek został przyjęty i odnotowany
postawienie takich znaków' W innych częściach przez Naczelnika Wydziału Transportu i Dyrektora
dzielnicy znajdują się |ustra, zatem ponawiamy MZU iM. Jeżeli potwierdzone zostaną przesłanki do
prośbę o ich montaż, który będzie skutkować ustawienia lustra, to wniosek zostanie przekazany
popraWą bezpieczeństwa przy przedmiotowym do rea lizacji.
wyjeździe.
Do kogo należy się zwrócić z wnioskiem? W
ze

którym miejscu powinniśmy złożyćpismo

z

przedmiotowym apelem?
Mieszkoniec:

Prezydent:

Należy wykonać dawno obiecany remont

ul.

Zgody. obecnie przejazd ul. Zgody stał się drogą
alternatywną dla korków, które tworzą się przez
ul. Załęską' Wszystkie samochody wjeżdżająw
ulicę, a jej naWierzchnia jest zniszczone przez
częste za la nia '

Na terenach zalewowych znajdują się

dwa

opustoszałe budynki przy ul' Zgody 1i3 w
fatalnym stanie technicznym. Mieszkańcy zostali
wysiedleni, obecnie budynki są niezamieszkane,
sukcesywnie popadają W ruinę'
Na|eży wyciąć dwa drzewa, u zbiegu ulic Zeodv

i

W odniesieniu do wycinki drzew nakazy zwrócić
uwagę na obowiązujące procedury' Aby drzewo
wyciąć, wymagane jest zdobycie niezbędnych
pozwoleń wydawanych przez inne gminy' Wycinki
realizowane są w konkretnym celu, nigdy nie
odbywa się to bez uzasadnionych powodów'
Bardzo często wycinka drzew ma tyle samo
zwolen ni ków, co przeciwni ków, więc każdorazowo
wniosek jest rozpatryWany indywiduaInie' Jeżeli
potwierdzą się przesłanki do wycinki drzew
z uwagi na zagroŹenie, jakie stanowią d|a ruchu
drogowego, to wniosek również zostanie

Załęskiej, które utrudniają wyjazd z ul' Zgody. przekaza ny do rea lizacji.
Samo ich przycinanie nie poprawia Widoczności
przy wyjeździe z ul- Zgody.
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji w MZUiM:
W przypadku remontu ul. Zgody mamy podpisane
porozumienie z Katowickim Holdingiem
Węglowym ws' przeprowadzenia remontu ulicy na
koszt spółki' Miasto nie będzie pokryWać
Wydatków na remont drogi' Jej obecny zĘ stan
techniczny związany jest z eksploataĄą gorniczą
KWK ',Wujek" i szkodami, które towarzyszą
wydobyciu' Kopalnia jest po Wstępnym wybraniu
oferenta na remont tej ulicy.
Prezydent dalej:

Mamy potwierdzenie ze strony obecnych na sali
przedstawicie li

Węglowego,

Katowickiego

że remont ul.

Zgody

przeprowadzony jeszcze w tym roku.

Holdingu
zostanie

W odniesieniu do pustostanów przy ul' Zgody 1 i 3
sprawdzimy sta n Własnościowyi podejmiemy
kroki mające na celu zobowiązanie właścicielado
uporządkowania przestrzeni' Gdy będzie to
niemożliWe, podejmiemy działa nia zastępcze.
W Straży Miejskiej funkcjonuje komórka działająca
na rzecz uporząd kowa nia przestrzeni' Kome nda nt
straży Miejskiej odnotował wniosek i zajmie się
spraWą.

Mieszkaniec ul. Nosypowej

:

Wraz z sąsiadami zaangażowałem się w sprawy
ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu
ul' Nasypowej i Rolnej. Po tym jak przestały
działać kotłownie jakośćpowietrza poprawiła się
znacząco. Niestetv od 4lub 5lat z domóW
zlokalizowanych bezpośrednio nad rzeką Kłodnicą

unosi się

fetor palonych . śmieci.
Interweniowaliśmy u straży Miejskiej, Policji,

Prezydent:

Wniosek zostanie przekazany służbom miejskim,
które podejmą działania kontrolne. Pa|enie śmieci
w piecach domowych jest ogromnym problemem,
występującym w szczegó|ności w dzielnicach
południowych' Jednakże problem dotyczy
w mniejszym lub większym stopniu całego miasta'

Funkcjonariusze

Straż Miejskiej

prowadzą
kontrole, pobierają próbki z pieców centralnego
w Wydziale Kształtowania środowiska. W lokalnej ogrzewania. W
razie potwierdzenia
gazecie pojawił się artykuł' Palenie śmieciami ma nie prawidłowości,nakładane są mandaty,
miejsce w nie ruchomościach przy samej rzece w uzasadnionych przypadkach sprawy kierowane
m.in' na poziomie SzkoĘ Podstawowej przy ul' są również do sądów.
Nasypowej 11 oraz na poziomie ul. Nasypowej 53 od każdego mieszkańca odblerane są odpady
Obecnie 4 lub 5 trucicieli w zimowym sezonie komunalne, dlatego problem palenia śmieci
8rzewczym Zatruwa powietrze' Proszę w ceIu ich utylizacji nie powinien mieć miejsca.
o zlikwidowanie procederu spaIania śmieci spalanie śmieci służyzatem pozyskiwaniu ciepła,

w piecach domowych poprzez kontrole palenisk.

dlatego takie działanie Wymaga nie tylko
napiętnowania i represji, ale również

podejmowania działań wspierających właścicieli
w zmianie Źródeł ciepła.
Chcemy podjąć działania wspó|nie z Marszałkiem

Województwa Śląskiego przY

udzia le

Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska,
aby zjednoczyć siły w walce z niską emis'ją oraz
procederem Wykorzystywania śmiecii paliwa
niskiej jakościw celu dogrzewania domów.

Mieszkanko:

Prezydent:

Proszę o remont chodników inawierzchni ulicy
Jaracza iZapolskiej. Od wielu lat interweniujemy
w sprawie prze p rowadzenia kompleksowego

Przeprowadzimy wizję w terenie iW miarę
moż|iwościpodejmiemy dziata n ia naprawcze'

remontu tych ulic i chodników' UIicami tymi'
z uwagi na swoje położenie, poruszają się dzieci,
idące do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
pozostali mieszkańcy, w tym również osoby
starsze idące do kościołapw. świętejRodziny'
Pieszy ma trudności z poruszaniem się po tej
dziurawej drodze, a z chodników po prostu nie da
slę korŻystać. Na zrujnowanych chodnikach stoją
tam wszystkie możliwe słupy _ oświetleniowe,
energetyczne, telefoniczne. Podobno w ullcy
Jaracza znajduje się również wodociąg, który nie
posiada właścicielai z tego też powodu nie da się
przeprowadzić kompleksowej modernizacji. Po
tylu latach zgłaszania potrzeby piInego remontu,

Przypadki wykrywania nieujętych w'jakichkolwiek
ewidencjach i rejestrach rur wodociągowych nie
należą do rzadkości' 7azwyczaj były one
budowane samodzielnie przez spółdzielnie lub
inwestorów i nie Zostały przekazane
w odpowiednim czasie do Rejonowego
Przedsiębio rstwa Wodociągów i KanaIizacji,
obecnego przedsiębiorstwa Katowicki€ Wodociągi
S,A,
Porząd kujemy
za kresie.

kwestie własnościowew tym

Wniosek zostanie poddany szczegółowej analizie.

należałoby się spodziewać uporządkowa nia
kwestii, które stanowią przeszkodę do podjęcia
działań. Proszę przeprowadzić wizję lokalną ul.
Jaracza

I

podjęcie działań na rzecz modernizacji'

Mieszkanko:

W latach 80. zabrano częśćdziałki pod budowę
drogi' od Iat składam wnioski o wypłacenie
odszkodowania, które przez Urząd Miasta
Katowice są negatywnie rozpatrywane. W
dalszym ciągu płacę podatki od przejętego
gruntu. Proszę o zajęcie się spraWą iwypłacenie
odszkodowania oraz wydzielenie zabranej działki
od pozostatych nieruchomości'

W

urzedzie otrzymałam informacię, że dopóki

Prezydent:

Każdą sprawę dotyczącą wykupu gruntów pod
budowę drogi trzeba rozpatryWać indywidualnie.
Wykupy były możliwe do określonego czasu, który
był wyznaczany w zaIeżnościod wystąpienia
zdarzenia, czyli przejęcia gruntu. Należało zlożyć
wniosek w odpowiednim te rminie.

Jeżeli budowa nastąpiła przed 1989 rokiem,
to obowiązują regulacje, które unormowały

urząd nie WydzleIi zabranej działki, 'jestem

zobowiązana do płacenia za całość'

Na Załęskiej Hałdzie nie ma szkoły, skle

p

u'

kwestie wypłacenia zaległych odszkodowa

ń.

odszkodowania Za grunty zabrane pod budowę
drogi wypłacane są wzez Skarb Państwa. Miasto
wykonuje pomiary następnie przekazuje wniosek
mieszkańca do Urzędu Wojewódzkiego, a ten
zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania'
Niemniej naleŹy sprawdzić, czy w Pani przypadku
taka moż|iwośćjest jeszcze aktualna' Jeżeli okres
składania wnlosków minął, to wypłacenie
odszkodowania nie jest możliwe.

Przynajmniej można byłoby wprowadzić jedno
połączenie autobusowe' Jesteśmy odcięci
od reszty miasta' W tej częścimieszka bardzo
dużo starszych ludzi' w dawnych czasach był Podatek od nieruchomości jest obowiązkowy,
przystanek przy szkole, która została wyburzona, jednak należy pamiętać, że to mieszkańcy
samodzielnie wskazują grunty, od których podatek
a Wtedy też przystanek został zlikwidowany'

jest

uiszczany.

sprawdzenie
podatkowych.

W

Do

kompetencji Miasta jest

prawdziwości

de kla ra cj

i

przypadku zmian należy złożyćaktuaIną

de kla rację'

zawierającą nowe dane'

Niemniej każdą sprawę na|eży traktować
indywidualnie, gdyż wymaga przeprowadzenia
odrębnego postępowania'

Na Załęskiej Hałdzie ulice są ba rdzo wąskie. Na |eży

pod kątem możliwości
wprowadzenia do ruchu a utobusów.
rozeznać wniosek

W dzielnicach południowych problem częściowo
został rozwiązany przez Wprowadzenie pojazdów
o mniejszych ga barytach.

NaIeży pamiętać, że Miasto Katowice rocznie
Wpłaca do KZK GoP około 95 mln zł, Sosnowiec
zajmując drugie miejsce pod kątem wysokości
wpłat - wpłacając o połowę mniej niż Katowice.
Nasze miasto ponosi największy ciężar utrzymania
tra nsportu publicznego w aglomeracji.

Zwiększenie |iczby linii, wydłużenie ich tras zawsze
Wiążę się z podwyższeniem itak bardzo Wysokich
kosztów, przeZ co możliwościrealizacji takich
wniosków są ograniczone'
Jednakże wniosek zostanie poddany analizie'

Mieszkanka:

Prezydent:

Na ul. Filarowej nie ma pobocza, a jezdnia jest
bardzo wąska, w szczegó|ności przy posesji nr 9. Wniosek zostanie przea na lizowa ny ponownie.
Ten stan rzeczy powoduje, że samochody z Trzeba Wrócić do genezy zmiany ruchu
Iedwościąsię Wymijają' Piszemy od lat pisma o jednokie ru nkowego na dwukierunkowy. Ruch

przywrócenie ruchu jed nokie ru n kowego w tej jednokierunkowy podnosi Iiczbę samochodów
u|icy, który kiedyśz powodzeniem na niej poruszających się po sąsiadujących ulicach,
funkcjonował. Ruch pieszych jest utrudniony, co zwiększając tym samym ogólne Zatłoczenie
stanowi d|a wszystkich korzystających (pieszych i iobclążenie w sieci dróg częściw danej części
klerowców) rea lne zagrożenie.

dzielnicy.

Mieszkoniec:

Prezydent:

Jako mieszkaniec Załęskiej Hałdy chciałem
zauważyć, że W tej częścidzielnicy nie ma żadnych
inwestycji. Budżet obywatelski, który dałby
szanse na ewentualne działania, nie spełnia do
końca swojej funkcji, gdyż dzielnica składa się z
dwóch odrębnych, niepowiązanych ze sobą
części.Na Załęskiej Hałdzie mieszka niespełna 800
mieszkańców, podczas gdy W pozostałej części
około 12 tysięcy' To sprawia, że nawet najlepsze

Budżet obywate|ski jest skonstruowany w taki
sposób, że to do kompetencji mieszkańców należy

zarówno inicjatywa dot. treści,zakresu
i charakteru zadań, jak i decyzja o samym

wyborze.

Mieszkańcy mniejszych terytoriaInie lub mniej
zaludnionych obszarów tylko teoretycznie mają
problemy z przebiciem się ze swoimi projektami,
propozycje na dofinansowanie dzielnicy i gdyż w praktyce Wystarcza ki|kaset głosów do
rekultywację terenóW, choćby przez budowę zwycięstWa. Wszystko zależy od mieszkańcóW
małego boiska dla dzieci mają niewielki szanse którzy podejmą decyzję o uczestnictwie
w powszechnych głosowaniu i zawsze przegrają w głosowaniu. Wystarczy odpowiednio nośny
z budową chodnika w bardziej zaludnionej części' projekt i obywatelska mobilizacja, dlatego też
obecnie ponownie będziemy chcieli złożyć mieszkańcy Załęskiej Hałdy dzięki zaangażowaniu
projekt.
mogli wygrać z pozostałą częścidzielnicy
Poza widocznymi nie równościa mi pomiędzy i wybudować plac zabaw'
różnymi częściami tej samej dzielnicy, dochodzą
przypadku ciekawych inwestycji, które nie
również nierówności pomiędzy różnymi częściami W
głosów Iub
miasta. W przypadku, gdy na Załęskiej Hałdzie zdobyĘ wystarczającej liczby
głosów
pozycję, ale
w
rankingu
zajęły
wysoką
wszystkiego brakuje i czas się zatrzymał, to
puli Budżetu
osiedle Witosa buduje z budżetu obywatelskiego zabrakło środków na ich realizację z
fontannę za ponad 400000 zł. To powoduje, że obywatelskiego, można poszukać innych dróg
pory jeden projekt zgłoszony
bogatsze dzielnice są jeszcze bardziej bogate, finansowania. Do tej
do Budżetu obywatelskiego został wykonany
a biedne jeszcze biedn iejsze.
pomimo brak finansowania z puli, dostępnej

Czy istnieje szansa, aby

te

projekty, które są

na dzieInicę

'

wartościowe, a nie wygraĘ w budżecie z uwagi na
dysproporcje w
liczbie głosujących Rozumiem potrzebę budowy boiska w Załęskiej
głosowania,
iuprawnionych do
znajdą inne źródła
Hałdzie' Jednak trzeba pamiętać, że w mieście
finansowania i przeznaczone zostaną do reaIizacji
mamy do czynienia z obszarami, które również
decyzją Rady Miasta cŻy Prezydenta?
pozbawione są obiektóW, pomimo że Występuje W
nich o wiele większe zagęszczenie mieszkańców'
Kiedy zostanie wybudowana droga tranzytowa,
W p|anowaniu tego typu inwestycji należy
biegnąca W stronę Ligoty, a następnie w kierunku
kierować się zasadą gospodarności i racjonaIności
os' Tysiąclecia? Przebieg trasy Wytyczony Został
wydatków, ustalając priorytety na podstawie
na terenie Załęskiej Hałdy, w miejscu w którym
danych dot. struktury demograficznej i |iczebności
znajdowała się Szkoła Podstawowa nr 25. Decyzja
popu Iacji, ksztahującej realny popyt
o wyburzeniu szkoĘ została podyktowana m'in.
na użytkowanie obiektów spońowych'
przez planv budowv tei drogi.

Częścimiasta o mniejszym zaludnieniu nie są na
straconej pozycji. Możliwe jest ujęcie w pIanach
takiego zadania, jednak przy zachowaniu
okreś lonej kolejności rea Iizacji.

Mieszkonko:

Prezydent:

Jako mieszkanka Załęskiej Hałdy mam pytanie, czy
Miasto ma jakiśpomysł na tę częśćdzie|nicy?
Załęska Hałda ogromnie podupadła przez ostanie
lata. Proszę pojechać na wizję lokalną izobaczyć
jak ona teraz wygląda, W jakim stanie są drogi,
kamienice oraz otoczenie terenów wokół
zabudowań. Gdyby nie fakt, że częśćz nas
posiada domy, które zamieszk|Wane są przez nas
od pokoleń i których nie możemy po prostu
opuścić,bo stanoWią dorobek życia naszych
dziadków i rodziców, to ta dzielnica całkowicie by
się wyludniła.

Mieszkaniec z ul. Rolnej:

Warto podejmować różne inicjatywy | |obbować
na rzecz wdrożenia dzia ła ń.
odpowiedzia lnośćspoczywa również na radnych
z okręgu. Do kompetencji rady miasta należy
uchwalenie budżetu, który uwzględnia wydatki
inwestycyjne.
Posiadamy pomysły na inwestycje w dzielnicach,
które w sposób szczególny tego wymagają,
jednakże budżet miasta jest ograniczony
irea|izacja niektórych zadań musi zostać odłożona
w czasie.
Zachęcam do aktywnego udziału we wszystkich
mechanizmach obywatelskich.
Prezydent:

ogrodzenie nieruchomości

'iest
Wzdłuż ul. RoInej i orkana wszystkie osiedla
przypadku posiadania praw własności
w
dostały zezwo|enie na ogrodzenie i zamknięcia
do przed m iotowego terenu' Spółdzielnie
przestrzeni' w tym również grodzenie miejsc
iwspólnoty mają prawo do ogrodzenia własnego
parkingowych. Mieszkańcy bloku przy ul' Rolnej
terenu oraz Wszystkich obiektów będących w jego
21 również składali taki Wniosek, ale został granicach, w tym róWnież parkingóW.
odrzucony. Po wybudowaniu Biedronki oraz
z uwagi na działalnośćWyższej Szkoły Technicznej Teren miejski należy do wszystkich mieszkańcóW.
przed blokiem nie można zaparkować. Z uwagi na jego ogólnodostępny charakter nie
Zaparkowanie graniczy z cudem, przez to wolno nakładać żadnych ograniczeń poprzez
codŻienne funkcjonowanie mieszkańców budynku stosowanie zakazów, na kazów iwyłączeń'
możliwe

przY ul' Rolnej 27-25 zostało utrudnione. Miasto zachęca do wykupu miejsc parkingowych'
Interweniowaliśmy W Urzędzie Miasta, dzięki Proszę złożyćWniosek pisemny z podanym
czemu zamontowano znak informujący, Że numerem nieruchomości' Po analizie stanu

połowa obecnego parkingu przeznaczona jest dla własnościowegosprawa zostanie
rozpatrzona pod
mieszkańcóW. Wyegzekwowanie od Straży kątem możliwościsprzedaży na rzecz

Miejskiej respektowania przez

przyjezd nych

znaków zakazu parkowania jest niemożliwe' Znak
nie wskazuje, że miejsca należą do mieszkańców
konkretnych bloków od ul. RoInej 21 do 25' Teren
parkingu jest miejski, chcieliśmy go wykupić, aIe
to się nie udało' Poza tym zimą nie jest
wystarczająco odśnieżanyprzez służbymiejskie,
przez co teren jest z każdej strony zakopany W
śniegu,w konsekwencji dochodziło do wypadków
iurazów.

mieszkańców'

Jeżeli parking znajduje

się

w obrębie działki budowlanej, niewykluczona jest
sprzedaż gruntóW.

Mieszkaniec:

Prezydent:

Na terenie po byłym obiekcie

sportowym
należącym do klubu sportoweBo Spańy powstało
nowe osied|e' Nie ma żadnego boiska, na którym
mogłyby spędzać czas dzieci. Przy ul. Nasypowej
jest nieużytkowany obiekt po p rzedsiębiorstwie
telekom unikacyj nym, który prawdopodobnie
Wystawiony Został na sprzedaż' Można byłoby
potraktować tę nieruchomość jako miejsce pod
inwestycję o ogromnym znaczeniu rekreacyjnym i
sportowym dla mieszkańców dzielnicy' czyIi
pływalnię, bo isko itp.

Mieszkanka:
Rodziny dzieci

Właścicielterenu skorzystał z prawa moż|iwości
zbycia gruntu, sprzedając teren prywatnemu
inwestorowi, który z kolei podjął się budowy

osiedla.

W dzielnicy w ramach częśclowejrekompensaty
budujemy place zabaw, dla przykładu plzv
u|' Rolnej powstał plac zabaw z małym boiskiem
wielofun kcyj nym.

Rozeznamy spraWę opuszczonej nieruchomości.
Jeżeli faktycznie WystaWiona została na sprzedaż,
sprawdzimy, kto Wystawia ją do zbycia iza jaką
cenę' Przy potwierdzeniu możliwościpierwokupu,
a także po uwzględnieniu ceny nieruchomości
i możliwościfinansowych Miasta - niewykluczone
jest podjęcie ewentualnych dalszych kroków w tej
sprawie.
Prezydent:

pełnosprawnych, począwszy od
ich narodzin, przez ich dorastanie, aż do
osiągnięcia przez nich wieku dorosłego borykają
slę Z licznymi problemami. Muszą im zapewnić
n

ie

Podję|iśmypierwsze działania na rzecz programu
remontu niezasiedlonych mieszkań komunalnych.
Planujemy oddawać pod wynajem rocznie 450
odpowiednią opiekę i rehabilitacji' .Jednakże mieszkań. Postaramy się, by cześćz nich _ W miarę
bardzo trudno normalnie funkcjonować, gdy nie możliwościtechnicznych - dostosowana byta do
można wydostać się z domu. Z uwagi na trudną potrzeb osób nie pełnosprawnych.
sytua cję
ZycloWą,
będąc
matką Nie jesteśmy w stanie na bieżąco zagwarantować
prawnych
niepełnos
dzieci, borykającą się również dostępnościodpowiednich mieszkań
d|a
z problemami zdrowotnymi od trzech lat staram Wszystkich za inte resowa nych n iepełnosprawnych
się o zamianę mieszkania 1-pokojowego na mieszkańców. W zidentyfikowa niu potrzeb, które
mieszka nie 2 - pokojowe, które można byłoby w
ukierunkują działania musimy pozyskać konkretne
miarę swobodnie opuszczać z dzieckiem, które informacje.
porusŻa się na wózku' Syn po wielu staraniach
może uczestniczyć W warsztatach terapii Proszę zatem o złożenie pisma W tej sprawie lub
zajęciowej, lecz pozostaje problem z poda n ie danych kontaktowych pracownikom
wydostaniem się z domu' Należy zaznaczyć, że nie bezpośred nio po spotka niu '

jest to jedynie mój' podobne problemy przeżywa
wiele innych rodzin dzieci n ie pełnosprawnych.
Mieszkaniec:
Dyskusja

o problemach dzielnicy jest

Prezydent:
niezwykle

istotna. Należy jednak pamiętać o potrzebach
osób n ie pełnos praWnych i ich rodzin, które

borykają się z licznymi problemami w codziennym
funkcjonowaniu. Miasto to nie tylko ulice

Miasto dIa osób

nie pełnos p rawnych realizuje

bardzo wiele różnora kich działań'

oprócz prowadzenia specjaIistycznych pIacówek
ośWiatowych, śWietIic, ośrodków opie ku ńczvch
'
10

ibudynki, miasto przede wszystkim tworzą ludzie,
również z niepełnosprawnością. Sprawa dotyczy
młodych ludzi nie pełnos prawnych intelektualnie,
a także ruchowo, które po ukończeniu 25 roku
życia, pozostaWione są bez jakiegokolwiek
wsparcia. Potrzebne jest utworzenie świetlicy w
dzielnicach południowych, jak np. Piotrowce dla
tych osób, które nie zakwalifikowały się do terapii
zajęciowej, a muszą funkcjonować W miarę
swoich ograniczonych możliwości.Złożyłemw tej
sprawie dokumentację lnterweniowałem w
urzędzie w tej spraWie i cieszy mnie, że powstała
świetlica przy szkole podstawowej, jednak tych
działań jest zdecydowanie za mało.

Miasto

nsowuje również

organizacje
osób
nie pełnos prawnych' Rocznie Miasto przeznacza na
działaInośćwszystkich organizacji kwotę 25 mln Zł,
częśćtych pieniędzy przeznaczana jest na zadania
dedykowane osobom n ie pełnos prawnym oraz
osobom w podeszĘm wieku.
dofina

pozarządowe działające na

rzecz

W dzieInicy Giszowiec podejmowane są działania
na rzecz prowadzenia świetlicy przy ośrodku
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym
im' dr M' Trzcińskiej - Fajfrowskiej.

Wspó|nie

z

Panią Naczelnik Wydziału Polityki

Społecznej sięgnę do

dokumentacji
i przeanalizujemy możliwościutworzenia świetlicy
dla osób powyżej 25 roku życia. Potrzeby
młodszych niepełnosprawnych obywateli miasta
są za bezpieczone.

Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował przybyłym mieszkańcom za uczestnictwo
że częśćze zgłoszonych wniosków mieszkańców będzie możliwa do
za

w
z

spotkaniu. Wyraził nadZieję,
nia, na czym spotkanie

rea lizowa

kończono'

Sporządziło:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice

arcin KruPa

tel ' 3Ż Ż59 31- 44

e-mail: konsultacie@katowice.eu

konsultacje.katowice.eu
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