KHTOWICE
dla odmiany

Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami dzielnicy Dąb z dnia 15 września20L5 roku
izator spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
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Data:
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godz' 77.o0

Miejsce spotkania:
Miejski Dom Kultury,,Koszutka" FiIia ,,Dąb", u|. Krzyżowa
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Uczestnicy spotkania:
Prezydent M iasta Katowice Marcin Krupa;
Radni Miasta Katowice _ Michał Luty; Borys Pronobis; Józef Zawadzki;
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice;
Kierownicy jed nostek orga nizacyjnych M iasta Katowice;
Przedstawiciele służbmundu rowych Straży M iejskiej i Policj i
PrzedstawicieIe KZK Goą Katowickich Wodociągów S.A. Katowickiej lnfrastruktury Wodno
Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Miejskiego P rzed sięb io rstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
M ieszkańcy Dębu

-

Przebieg spotkania:
77.oo - rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestników przez Asystenta Prezydenta Miasta
Katowice
17.05 - wvstąpienie Prezydenta Miasta Katowice
1-7.25 - dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
18.40 - podsumowanie i zakończenie spotkania

Dla mieszkańców przygotowdno materioł informacyjny, w którym zawqrto dane

dot.

zaplanowanych na rok 2015 wydatków w dzielnicy oraz informacje o wnioskach złożonych do
B u dżetu obywote ls kieg o.

Rozpoczęcie spotka

n

ia:

Asystent Prezydenta Miasta Maciej Stachura przywitał wszystkich uczestników spotkania,
a następnie przedstawił plan spotkania, obejmujący w pierwszej części wystąpienie Prezydenta
Miasta z zakresu działań prowadzonych na terenie miasta, jak izadań realizowanych w obrębie
dzieInicy oraz dyskusję, w trakcie której mieszkańcy będą mieli okazję zgłaszać swoje zapytania.
Asystent Prezydenta przekazał również informację o moż|iwościzłożenia wniosków na piśmie
przy stanowisku obsługiwanym przez pracownika Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:
Prezydent powitał mieszkańców Dębu oraz Radnych Rady Miasta Katowice ipodziękował im za
przybycie. Następnie, nawiązując do ostatnio opublikowanych rankingów (Forbes, Global Metro
Monitor), w których miasto Katowice pIasuje się na wysokich pozycjach, zaprezentował
najważniejsze przedsięwzięcia, wpływające na rangę miasta. W obszarze wielkich inwestycji
przedstawił ukończone zadania inWestycyjne w strefie Kultury (siedziba Narodowej orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe), które staĘ się wizytówką
miasta. omówione zostały też działania zmierzające do zakończenia przebudowy strefy
centralnej czy|i katowickiego Rynku. Ko|ejno Prezydent odniósł się do imprez spońowych
o randze międzynarodowej (Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014, turniej
Katowice open, lntel EXtreme Masters czy też przyszłoroczne Mistrzostwa Swiata w Piłce
Ręcznej) oraz imprez kulturaInych, jakie wpisaty się na stałe w kalendarz Wydarzeń Katowic (oFF
Festiwal, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues Festiwal). Wspomniał również o imprezach z okazji
150-lecia Katowic organizowanych w ostatnim czasie.
Następnie Prezydent nawiązał do swojej ,,umowy z mieszkańcami" izaprezentował postępy
w realizacji zapisów WW. umowy. Do tej pory udało się m.in. wprowadzić do budżetu miasta
zamierzenie inwestycyjne, polegające na budowie trzech basenów w dzielnicach, jednego na
pograniczu Ligoty i Piotrowice, gdzie miejsce nieczynnego już odkrytego. KoIejne baseny
powstaną naprzeciwko Parku Kościuszki oraz na wschodzie w oko|icy Szopienic. Wprowadzane
zostają również nowe rozwiązania komunikacyjne - strefa tempo 30, tramwaj na południe oraz
planowane są nowe ścieżkirowerowe łączące dzie|nice naszego miasta z centrum. Zgodnie
z umową, podwojono pu|ę środków przeznaczonych na budżet obywate|ski.
W dalszym ciągu prezentacji omówiona została l i Il edycja budżetu obywatelskiego oraz wnioski
składane w dzielnicy Dąb w ramach tego procesu oraz kwota inwestycji przeznaczonych na
d

zie ln icę.

Po prezentacji Prezydent oddał głos mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców Dębu

Zgłoszony wniosek
Michał Luty -Radny Rady Miasto
Kotowice:
P rośbao uzupełnienie informacji,
o odsłon ięc iu w Katowicach

odpowiedź
Prezydent:

Z inicjatvwy Pana

Radnego, a wcześniej W ice prezvde nta
Miasta M ichała Lutego oraz ludzi skupionych wokół idei

pomnika wybitnego
Katowicza n ina Henryka Sławika.

miętnienia J ózefa Anta Ia Seniora i Henryka Sławika,
w Strefie Ku ltu ry został odsłonięty pomnik ku pamięci iczci
tych dwóch bo hate rów'

Mieszkdnko:
Prośbao dopisanie do inwestycji
na pra Wy uIic ichodników na
Osiedlu Ducha - ul. Gruszowa,

Prezydent:

Morelowa, Brzoskwiniowa
Jabloniowa.

i

upa

otrzymałem już pisemny wniosek W tej sprawie. W zakresie
niektórych terenóW pojawiły się prob|emy prawne' co do ich
własności.Jednak tereny naIeżące do miasta będziemy

staraIi

się

sukcesywnie naprawiać,

przy czym

Iista

priorytetowa musi być w jakiś sposób okreś|ona.Chcę, aby
w każdej dzielnicy cośsię działo jeżeIi nie całościowoto
chociaż etapami. Na osiedIu Ducha jest jeszcze jeden
problem związany z kanalizacją deszczową, jest prob|em
z przekrojami _ pracujemy nad tym wspólnie z Katowicką
Infrastrukturą Wodociągowo-Ka na Iizacyj ną. Chcemy podejść
do tego komp|eksowo. Pamiętamy o tym i Wiemy, że ten
problem istn ieje.

Mieszkoniec:

Prezydent:

Sprawa dotyczy pa rkingu przy
ul. Złotej (przy GKS-ie Katowice).
Na dzieln icę zostało przeznaczone
ok. 400 tvśzł, co jest kwotą
n ieWysta rczającą. Pa rking jest

Temat jest mi znany. Była również interpelacja Radnego
Borysa Pronobisa W tej sprawie z pomysłem budowy
parkingu wielopoziomowego. Wystąpię do miasta Chorzowa
z zapytaniem o moż|iwościwspó|nej realizacji tego zadania,
tak, aby mogło służyćto iStadionowi i Parkowi Śląskiemu.

dziurami- spraWa włas ności
terenu jest nieuregulowana, ale
można spróbować porozmawiać
z Prezydentem M iasta Chorzowa.
z

Ponadto tereny o których mowa zostały wydzierżawione.
Zwróciliśmy się do dzierżawcy, aby utrzymywał tereny
W

stanie spełniającym warunki parkingowe.

Zastanawiamy się również, co dalej ze Stadionem _ jeżeli
chcemy, aby piłka nożna w mieście promowała Katowice
ipodobała się mieszkańcom to musimy stadion utrzymać na
przyzwoitym poziomie. Nie myś|imy o dużym stadionie, ale o
takim który będzie miał pełną funkcjonaInośćużytkową
iktórego nie będziemy musieli się wstydzić.
Mieszkdniec:
Sprawa dotyczy wykupu
m ieszka n ia zakładowego
(zarządza nim spółdzielnia czv też
jakaśspótka). Sprawa ciągnie się
od ja kiegośczasu. Prezydent
powiedział, że są pieniądze, ale
na razie nic się nie dzieje w tej
sprawie.
Na pisałem również do Pana
pismo ok. 2 miesięcy temu i do
tej pory nie otrzymałem
odpowiedzi więc uważam, że
zgłasza n ie wniosków poza

Prezydent:

Składanie wniosków jest jak najbardziej skuteczne. Sprawdzę
kto otrzymał te pismo, bo niedopuszczalne jest tak długie
oczekiwanie na odpowiedź - maksymalnie powinno trwać to
do miesiąca.
obiecałem Państwu, a nawet podpisałem pewne dokumenty
z tym zWiązane, że będę z Państwem współpracował
ipomogę w moż|iwościpozyskania tych mieszkań. Sytuacja
jest bardzo skomp|ikowana iwbrew pozorom niemożIiwa do
zrealizowania w ciągu roku. Przykładem są mieszkania
zakładowe przy u|. Szczecińskiej gdzie od 2009 r. trwaĘ
intensywne prace i dopiero teraz doszliśmydo momentu,
w którym możemy rozpocząć sprzedaż mieszkań na rzecz ich
lokatorów (za zgodą Wojewodv). Koszty, które miasto

spotkaniem może być
nieskuteczne inie otrzyma my
nie odpowiedzi.

poniosło z tego tytułu, a dotyczy to jednego budynku, to
3,5 mIn zł. są to koszty regulacjiwłasnościowych gruntóW.
W moim imieniu sprawy te prowadzi Wydzial Gospodarki
M ien ie m.

Warto Wspomnieć, że udało nam się przyblokować dalszą
sprzedaż przez firmę |egitymującą się dokumentami
własnościowymi.
Początkiem roku, tuż po wygranych wyborach, wysłałem
pismo do Pani Premier z prośbąo zajęcie stanowiska
i podjęcie działań zmierzających do moż|iwościwykupu
mieszkań zakładowych czY to przez miasto, czy też
bezpośrednio przez lokatoróW. W marcu otrzymałem
odpowiedź, w której określono'że rząd pracuje nad
rozwiązaniem tej sytuacji i umożIiwienia wykupu tych
mieszkań. Problem ten dotyczy wielu miejsc w Katowicach,
a|e również w innych miastach ina|eży to rozwiązać przy
udzia le Ska rbu Państwa.

Mieszkonka:

Jestem mieszkanką u|. Złotej, ale
chciałabym poruszyć spraw u|.
Studzienną, która ma może z 100
_ 150 m długości.Na uIicy tej
stoją piękne domki, mające może
ok. sto lat _ mieszkańcy dbają
o nie w ra mach swoich
możliwościfina nsowych.
W domach tych na|eżałobyzrobić
dachy, ocieplić je i zrobić
kolorową elewacje. Stałyby się
one wtedy ozdobą dzie ln icy.
Ponadto trzeba by
wyremontować samą drogę.
odkąd tam mieszkam nic na tej
ulicy nie było robione, zatem
proszę o zainteresowanie się tą
ulicą. Poza tym proszę promować
nasz Teatr, który po zmia n ie

Tematem stale zajmuje się Wydział Gospodarki Mieniem.
Prezydent:
Ku|tura jest taką dziedziną, którą musimy dofinansowywać
aby funkcjonowała i promowała miasto i takie działania
oczywiście prowadzimy. Weźmy np. spektakl ,,Czarny ogrod",
który został zrea Iizowa ny dzięki dotacjom miasta.
Jeżeli chodzi natomiast o ulicę Studzienną to przyjmuje ten
wniosek' przeanaIizujemy spraWy własnościowetego
obszaru. Jeżeli możliwe będzie wykonanie remontu ijeżeli
wymieniona jest podziemna instalacja wod no-ka na lizacyjna,
postaramy się jak najszybciej do tego przystąpić. Sprawdzimy
i podejmiemy dzia ta n ia.

dyrekcjijest świetnyi na wysokim
poziomie, a przereklamowa ne
teatry w Warszawie czy Krakowie
mogą się ,,schować".
Mieszkanka:

Prezydent:

Proszę o porozumienie się
z Prezydentem M iasta Chorzowa,
aby uruchomić basen,,Fala".
Wprawdzie p Ia nujec ie Pa ństwo
trzy piękne baseny, to W naszej
dzielnic obok Parku nie ma nic.

Dziękuje, przyjmuję ten wniosek izwrócę się do Prezydenta
Miasta Chorzowa, żeby podjął działania W tej sprawie.
Park jest zarządzany przez Marszałka i ma swojego Prezesa,
basen znajduje się W granicach miasta Chorzowa,
a dyscypIina finansów pubIicznych mówi, że nie można
reaIizować zadań poza granicami swoieĘo miasta ieżeli nie

Wszystko.jest obec n ie w ruinie
i szkoda tego terenu. Wiemy, że
Pan Prezydent nie ma na to
bezpośred n io wpływu, a Ie
w porozumien iu z Prezydentem
Chorzowa można spróbować.
Mieszkoniec:
Co mamy zrobić, aby społeczność
parafialna otrzymała wieczyste
odszkodowanie. Może to być
odszkodowanie do czasu ustania
szkody, na konto naszego księdza
proboszcza. Odszkodowa nie bez
sprawy sądowej, bez podatku czy
innych opłat. odszkodowa n ie za
ukrycie kościołaza estakadą, za
skrzyżowa niami.

ma się

kiegokolwie k tytułu
tam z najd uje.
ja

do

n

ie ruch o

mości,która slę

Prezydent:

Niestety sytuacja z odszkodowaniem jest bardzo trudna,
bardziej widzę wspótpracę w ramach nowych przedsięwzięć,
które podjęto W tej przestrzeni. Zgodnie z planem
zagospod a rowa n ia przestrzennego, linia zabudoWy została
tak ustalona i można rzeczywiście dzisiaj uboIewać, że
kościołanie widać. Pojawiają się również inne głosy,
mówiące o zmianie wizerunku miasta _ miasto nowoczesne,
pełne biurowcóW, gdzie jest miejsce idIa zabytkowego
kościołaid|a biurowców. Chciałbym przypomnieć, że zanim
została wybudowana estakada czy też biurowce, kościółbył

otoczony domami

i wcale nie był tam

mocno

wyeksponowany. Zwracam również uwagę, że Wszystkie
prace, które dzieją się w koście|e, łącznie z wymianą dachu,
czyszczeniem eIewacji, Wymianą posadzki i ogrzewania są
prowadzone z wykorzystaniem środków pubIicznych. Ksiądz
proboszcz sięga do różnych źródeł jak np. fundusz ochrony
zabytków do wymiany ogrzewania na proekologiczne. Tak
więc wspomagamy kościółinic mu W tej przestrzeni nie
grozi. Mam nadzieje, że zabudowa, która powstała w tym
miejscu ijeszcze powstaje, będzie współgrała z kościołem.
Mieszkonka:

Prezydent:

]estem m ieszka nką osied|a D ucha
- jest to osiedle byłej Kopalni
Gottwa ld. Os ied le obecnie
za rządza ne jest przez Katowjcki
Holding Węglowy,
a ad min istrowa ne przez Spółkę
M ieszka niową KIeofas ijest
ba rdzo zniszczone. Wstyd, że
ludzie ciężko p racujący iich
rodziny nie mogą kupić tych
mieszkań. starania trwają już od
15 |at, mieszkańcy przy pomocy
P rezyd e nta Piotra Uszoka iKurii
D iecezja lny (były to ziemie
koście lne) tere n uregulowaIi.

Postaram się zrobić cośz tym tematem. Nie są to proste
rzeczy. Jestem w cośćdobrych kontaktach z Prezesem
Łukaszczykiem ipostaram się za Państwem wstaWić.

KHW dostał wszystko na tacy
a teraz okazało się, że domów
możemy kupić. Choć jeden
domek sprzed a no obcemu

n

ie

człowiekowi, który z kopaInią nie
miał nic wspólnego. osiedIe,
które w roku'70 miało w
województwie pie rwsze miejsce
za wyg|ąd, estetykę _ w chwiIi
obecnej jest W ruinie. Ruiną, za
którą ktośpowinien od powiadać.
Do sądu wniesiona została przez
proku ratora sprawa za złe
gos pod

a

rowa

n

ie jed na k sęd zia

sprawę odda Iił. Pona dto
dwukierunkowe małe u liczki
zastaWione są sa mochodami ludz
mieszkających w bloku _ nie
możemy się doprosić, aby na
małej uliczce postawić znak nie
pa rkować.
Mieszkoniec:

i

Prezydent:

otrzymaliśmy Dziękuję bardzo _ słuszna uwaga. Podobnie jest w różnych
zawierają tabeIkę będącą innych dzielnicach, gdzie blokujemy pieniądze na duże
wyciągiem z planu budżetowego inwestycje. W Bogucicach również było w związku z tym
miasta dla dzieInicy Dąb. Na wielkie niezadowolenie. Jednak oczywiście zwrócę na to
zadania było 530 tyśzł z czego uwagę. Chciałbym zauważyć również, że stadion na
jedno
zada n ia
zostało ul. Bukowej wrósł w dzielnicę Dąb, pomimo że częściowo
wykreś|one,130 tyś.zł na leży w granicach miasta Chorzowa. Jest to sprawa, którą
Gimnazjum nr 9, które nie leży w również chcemy uregulować. WoIałbym nie zapominać
rejonie Dębu oraz 300 tyś.zł na o tym stadionie, bo jeżeli powstanie tam cośfajnego,
przY ładnego to będzie to e|ement poprawiający ogólne
modern izację stad ion u
ul. Bukowej. Czyli patrząc na plan spojrze n ie na całą dzie In icę.
zostało 100 tyś.zł na naszą Zdaje sobie sprawę, że środkidedykowane bezpośrednio
na
dzielnicę. Mam prośbę,aby przy
dzieInicę są stosunkowo za mate.
tworzen iu p|anu budżetowego na
rok 2015 zwrócić uwagę, że nie
może być tak, aby jedna

MateriaĘ które

inwestycja była poza d zie ln icą,
a druga na stadion GKS-u. A na

nasz Dąb, na 7,5 tyśmieszkańców
zostaje 100 tyśzł.
Rad ny Józef

Zawadzki:

Mam prośbęi składałem już kilka

interpelacji

w tej

P

rezyde nt:

Przyjąłem wniosek

sprawie, mieszkańców.
o dokończenie dachu na Kościele
W Dębie. Proszę, aby w przysziym
roku to dokończyć, bo w tym roku
nie było przyznanych na to
środków z powodu Kurii.
Mieszkaniec:

Chciałbym skorygować sprawę

Prezydent:

widzę,

jest

popa

rcie

wśród

Wydatkowanie środków na
dz ie In icę Dąb. Jest pewna
n ie ko nse kwe ncja forma lnoprawna. o kreślo no rodzaje u Iic
i ja kie zadania są przypisane,
natom iast inwestycyjne środki na
stadion czy też na uIicę Krzyżową
powinny być wyod rębnione pod
jakąśinną pozycja. Nie burzyłoby
to obrazu, że dostajemy np. 500
tyś.zł, a de facto jest to 100 tyś.
Najważniejszą rzeczą jest wpływ
tych dużych inwestycji
niezbędnych d|a miasta na życie
mieszka ńców. Są to cztery
budyn ki po prawej stronie
ul. Chorzowskiej patrząc W
kierunku centrum (to jest kilka
tysięcy pracowników)
iplanowane dwa kolejne po lewej
stronie. Powoduje to olbrzymi
wzrost ruchu i parkingów sygnały te na pewno już do Pana
docie rają i Radni również zwracali
na to uwagę. Naszym zdaniem
na leży bardzo mocno zastanowić
się w uzgadnianiu tych inwestycji
i wpływaniu na nie, aby
inWestorzy uwzględniali potrze by
iduże parkingi w ramach tych
inwestycji. A nie zignorować
problem, a my mieszkańcy nie
będziemy mieli możliwości
pa rkowania pod blokami. Mamy
prośbę,aby rozmawiać z tymi
podmiotami i zostawić na
przyszłośćtrochę woInej
przestrzen i d la na s.
Mieszkanka:

Jestem mieszkanką ul. Ściegiennego 43 i Występuję w imieniu
mieszkańców osied la Słoneczna
zarządzanego przez Spółdzie ln ie

niową Górnik. Nie
uregulowana jest ostatecznie
M ieszka

Przyjmuję ten wniosek iw całej rozciągłościsię z nim
zgadzam. Nie ma jednoznacznych obwarowań prawnych,
które przewidują na konkretną iIośćpowierzchni biurowych,
ilośćmiejsc parkingowych. My realizujemy to w ramach
pIanu zagospoda rowa n ia przestrzennego. Wiadomo, że
każdy z inwestorów chce jak najmniej miejsc parkingowych,
bo to teren inwestycyjny. Z drugiej strony, żądamy tych
miejsc parkingowych, aby nie psuć obrazu dzielnicy iżeby
nie dochodziło do takich sytuacji, jakie już mają miejsce.
Staram się działać w tym temacie uruchamiając tereny pod
koIejne miejsca parkingowe. Namawiamy właścicielifirm
mieszczących się w tych budynkach, aby wprowadzali
zachęty do korzystania z transpońu pubIicznego (firmy
wykupują bilety dla swoich pracowników). Jednak ludzie są
bardzo przywiązani do swoich samochodów i to jest niestety
problem. Poprawiamy transport pub|iczny, aby przekonać
ludzi do korzystania z niego.

Prezydent:

od dawna Wiem o zaistniałej sytuacji idziałania dotyczące
zamiany, czy też Wymiany gruntóW zosta\ podjęte. SzczegóĘ
może przedstawić Z-ca NaczeInika Wydziału Gospodarki
Mieniem - Małgorzata Wójcik. Wiem, że ldzie to w dobrą
stronę. Jestem w kontakcie z Prezesem SpółdzieIni
Mieszkaniowej Górnik, który róWnież sygnaIizował ten

sprawa gruntów, na których |eży proble m.
Osiedle Stoneczne - de facto Z-ca Naczelniko Wydziału Gospodorki Mieniem
przypisane jest do śródm ieścia, Wójcik:
ale częśćdo u|. Ściegiennego. Czy

-

Małgorzoto

Pan Prezydent mógłby

nam
rzetelnie od powiedzieć na jakim
proced u ry
eta pie
są
i uzgodnienia, które mają za ce|
przejąć od Parafii w Chorzowie
grunty na rzecz Urzędu Miasta,
a następnie przekazać je na rzecz
Spółdzielni. Z tym się wiąże nie
tylko nasza wtasnośc, a|e również
pozwolenie na modernizację
całego osied |a. Prosimy również
o wyznaczenie W przyszłości
osoby w Urzędzie Miasta, z którą
TOZmaWtac
moglibyśmy
w przedmiotowej sprawie.

Rozmowy z Parafią są dośćmocno zaawansowane. W tej
chwiIi określonyjest zakres zamiany i będziemy pozyskiwać
od Parafii w pierwszej koIejności grunty pod budynkami
mieszkalnymi Spółdzielni Górnik. Mamy bardzo dużo
nieuregu|owanych terenów z Parafią, jednak z uwagi na
Państwa interwencje w pierwszej koIejnościWybraliśmy
tereny gdzie znajdują się budynki Spółdzielni Górnik.
W miesiącu sierpniu została Wystosowana ofeńa cenowa do
Parafii. We wrześniu z kolei uporządkowaliśmy teren, który
Parafia oczekuje od nas w drodze zamiany - teraz czekamy
na decyzje. Jeżeli tylko warunki finansowe zamiany zostaną
uzgodnione, to myślęże W tym roku moż|iwe było by
zawarcie aktu notarialnego z Parafią. Kolejnym krokiem,
i jest tego wola, jest sprzedaŹ gruntu na rzecz Spółdzielni
z zastosowaniem bonifikaty. Czekamy zatem na decyzje
Parafii, bo są to transakcje, które wiążą się ze znacznymi
nakładamy finansowymi zarówno ze strony Parafii jak
i miasta z uwagi na VAT.
Prezydent:
To jest właśnieproblem przy tego typu transakcjach, kto ma

zapłacić VAl] a płacą obie strony. Parafię musi być stać na
zapłatę VAT-u. To się oczywiście bilansuje, aIe gotówkę
trzeba mieć w ręku.

Można się tej sprawie kontaktować z Wydziałem Gospodarki
Mieniem czy to z Panią M. Wójcik _ Zastępcą Naczelnika, czy
też z Naczelnikiem.
Mieszkonka:

Prezydent:

Chciałabym zapytać o tere ny Na wniosek obecnego tu Radnego - Michała Lutego
zielone w dzieInicy Dąb. Jest podjąłem działania w tym zakresie. Jest decyzja o przejęciu
bardzo mało terenóW, które są catej nieruchomości. Miasto jest właścicieIem1,B tego
własnościąmiasta. Przy terenu, pozostała częśćma pięciu właścicieIi.Większość
ul. Lipowej mamy park z 200-stu z nich mieszka za granicą. Podejmujemy działania, aby stać
|etnimi dębami i muszlą się jedynym właścicielemtego obszaru i po przejęciu całego
konceńową. CzY miasto jest obszaru nastąpi reaIizacja inWestycji pod park,
W stanie uregulować sprawy z zachowaniem tych wa|orów, które są. Tak więc najpierw
wtasnościowe i
od dać uregulowanie spraw własnościowychito już się dzieje,
mieszkańcom ten teren. Jest to a następnie projektowanie i realizacja.
chyba jedyne na Dębie miejsce,
gdzie można by zrobić teren

zielony, jakiśplac zabaw dla
dzieci, siłownie na powietrzu.

Mieszkanka:

Prezydent:

dzielnicom.

jednostkom w mieście trzeba było zabrać.
svstem ten, którego bvłem bardzo dużvm zwolennikiem

jest w .jednym
Czy jest szansa na odzyskanie Prezydent nic nie zabiera bo wszystko
(albo chociaż części)150 tys., budżecie.
które za brał Pan Prezydent Aby dać cośradom 'jednostek w dzieInicach, którymś

_ tj.

przekazania określonej kwoty dla rad jednostek
pomocniczych był wprowadzany w czasie, kiedy nie
mówiliśmy o takim narzędziu, jakim jest budżet obywatelski.
Dziś budżet obywatelski jest instrumentem
demokratycznym, aby realizować działania w Państwa
dzielnicach. Rada poza wnioskowaniem do budżetu (bo to
może robić) może być również inicjatorem pomysłów do
reaIizacjiw ra mach budżetu obywatelskiego.
DIaczego zrezygnowaliśmy z pieniędzy dedykowanych
dzielnicom do wykorzystania przez rady jednostek
pomocniczych?
Głównie dlatego, że nie mie|iśmy ustalonych w budżecie
miasta zadań - konkretnych pomysłów rad jednostek.
Dopisywane były one każdorazowo po złożonym przez radę
wniosku (p rzedyskutowa nym na sesji rady jednostki
pomocniczej). Taki wniosek wypływałdo mnie i nie zdarzyło
się, żebym jakiegoś wniosku nie zaakceptował, a następnie
zadanie było przekazywane do reaIizacji. To powodowało
pewien bałagan w procesie różnych zadań inWestycyjnych.
Skoro wpiynął wniosek izostał zaakceptowany to należy go
zrea|izować, a zrea|izować go W tej chwi|i nie można, bo
różne służbysą zaangażowane w reaIizacje innych zadań
wynikających z planu inwestycyjnego i Wprowadzało to
pewien bałaga n ichaos.
Na|eżało to unormować _ konkretne zadania na konkretny
rok są zapisane w budżecie miasta. Radni głosują w trakcie
sesji - akceptują te zadania i następnie realizujemy je
zgodnie z harmonogramem.

Tak

to

wygląda

w moim

odczuciu.

Nie

przewiduję

przywrócenia tych środków radom jednostek. Zachęcam'
abyśmy wypracowali zasady współpracy bezpośredniej

Prezydent -Rady .Jednostek Pomocniczych,

przy

zaangażowaniu w to Radnvch RadV Miasta.
Mieszkanka:
Prezydent:
_
Czy mógłby Pan Prezydent często się nad tym zastanaWiam taki był kiedyś ,,przykaz",
wszyscy byliśmy właścicielamiwszystkiego. ,,Przykaz" byl, że
wyjaśnićnam jak to jest możliwe
tu naIeży budować isię budowało. Nikt nie analizował
ze wybudowano duże osiedle na
własności.Tam, gdzie była możliwośćrekompensowano
bazie terenu, gdzie grunty naleŹą
zajęcie terenu, a gdy ktośsię na to nie godził zapominano
do kogośinnego.
o nim. Nie dokonano róWnież stosownych zmian w księgach
wieczystych.
W mieście jest wiele miejsc z takimi prob|emami, a niektóre
maią nawet zaszłościsprzed woinV.
Mieszkoniec:
Sprawa dotyczy ul. Błękitnej i sygnaIizacji świetInej na skrzyżowaniu. Przychodzi piątek godzina
14, 15 i nie można wyjechać z ulicy Błękitnej (ok.40 min. czekania). Było bardzo wiele wypadków
w tvm reionie.
Mieszkoniec:
Prezydent:

Od 45 lat mieszkam na Osiedlu,
a jeszcze nie miałem styczności
z dzie|nicowym. W zeszłym roku
miałem sprawę i okazało się, że
nie ma dzieInicowego na ulicę
Błękitną. Mieszkańcy proszą, aby
dzieln

spotkania z
przynajmniej dwa
n

za

że obecni na spotkaniu

rczy

iu

Mieszkdniec:

Proszę o wprowadzenie na ul.
Lipowej i ul. Akacjowej ruchu

notowa li wniosek.

nkowego,

P o

licji.

Prezydent:
P rzyjm uję to jako wniosek,
Naczelnika Wydział Tra nspo rtu
proszę o przea na lizowa n ie sprawy, żeby zostałV podjęte

albo
wprowadzić na przemian wyspy,
gdzie nie można pa rkować.

działa n ia.

Mieszkdniec:

Prezydent:

Przy przedszko|u na ul. Dębowej
będzie wykonywany płot, a za
przedszkolem teren jest
zarośnięty krzakami i przebywają

Proszę Dyrektora Zakładu ZieIni

jed nokie ru

przedstawicieIe PoIicji

Musze stanąć w obronie Policji - przy środkach,jakimi
dysponują nie ma moż|iwości,aby na każdym skrzyżowaniu
stał policjant. Wiem natomiast, że W tym rejonie Komisariat
działa bardzo sprawnie. Przyjmujemy informację, jako
p rze prowadzał
zgłoszenie. Trzeba zintensyfikować patrole, włączymy
mieszka ńca mi
również patro|e Straży Miejskiej, aby wspomogły działania

icowy

w tygod

Widzę,

M

przyjęcle

iejskiej

wniosku i zajęcie się sprawą.

tam różni Iudzie
Mieszkdniec:

Proszę

o

Prezydent:
usu

n

ięcie

bu bla

budowla nego. Przy ul. Akacjowej

w jezdni została zanotowana
podjęte W tej sprawie działania.

Sprawa ubytku

i

zostaną

10 znajduje się budynek. Znajdują

się tam tory tramwajowe w ogó|e

nie zabezpieczone. Za budynkiem
jakieś 20-30 m, za którym nic się
nie dzieje, aż do świateł,
budowla ńcy postawili płyty
dźwię koszcze lne. Można by te
piyty (bez żadnej inwestycji)
przełożyćtam gdzie mieszkają
lud

z

ie.

Na ulicy Sportowej

na

przedłużeniu toróW jest ubytek w
jezdnijakieś20 cm w stosunku do
powierzchni - nie ma przejazdu.
Mieszkdniec:

Wnioskuję o

Prezydent:
za

p|anowanie

remontu chodnika

na

ul. ściegiennego na odcinku od
ul. Krzyżowej do kompleksu

lowego. Aktua Inie
chodnikowe są uszkod
hand

piyty

zone,

Wnioski przyjąłem do

a

na lizy.

Przy kolejnym spotkaniu W Państwa

dzielnicy
przeanaiizujemy, które wnioski udało się zreaIizować, a które
wpisać na przyszłośćdo budżetu miasta. Powiem też o tych,
których nie uda się zreaIizować i wyciągniemy z tego

10

popękane
s

krę

c

_

można sobie nogę

wnioski.

ić.

na sprawa dotyczy

boiska
przy u|. GruszoWej, które od kilku
|at zarasta trawą _ teren
zdeWa stoWa ny. Proszę o zajęcie
się tą sprawą.
Ko lej

Mieszkaniec:

Prezydent:

Na uIicy Dębowej wzrósł znacznie

Z radarami jest Większy problem. Proszę po|icję o podjęcie
działań w tym zakresie. Na tym terenie jest prob|em
z transportem pub|icznym i prob|emem może być montaż
progów zwalniających ponieważ nie można w tych ciągach

ruch samochodowy. Od ra na
samochody pędzą z zaWrotną
prędkością.Proszę o skuteczne

ograniczenie tej prędkości - może stosować
zamontować rad a r.

ta

kich rozwiązań.

Niegdyśul. Złota została
zaprojektowana z przedłużeniem
do dawnych koszaą które stały na

górce, aby ominąć Dąb.

Wystarczyłoby zrobić 200-300m
drogi w górę i niech ludzie jeżdżą
tamtą drogą omijając u|. Dębową.
Mieszkonkd:

Prezydent:

Mieszkam na ul. Agn ieszki Jeżeli chodzi o remonty to nie ukrywam, Że
i chodzi mi o budynki od nr 16 problematycznym jest to, że są tacy mieszkańcy, którzy nie
w górę. Są tam piękne fami|oki, płacą czynszu ico za tym idzie zadłużająbudynek. ljest to
które również reprezentują naszą problem W momencie, gdy typowane są budynki do
dzie ln icę. Budynki byĘ ostatnio remontu. Priorytet do remontu mają te budynki, w których
remontowane 30 lat temu, spraWy czynszowe są uregulowane. Nigdy nie ma tyle
a właściwiezaczęły być pieniędzy, żeby można wszystkie budynki remontować
remontowa ne i nie zostały jednocześnie. Poprosiłem moich zastępców, aby

skończone. Każdy budyne

k

wygląda inaczej, k|atki schodowe
to koszma r. otrzyma Iiśmy
informację, że klatki schodowe
nie będą remontowane ponieważ
nie u regu|owa ne są czynsze.
Miasto w jakiśsposób opłaca
m ieszka n ia socjalne, które dało
ludziom z marginesu, d ochodzi
do aWantur i ogólnie jest

przygotowali program remontowy wszystkich budynków
znajdujących się w zasobach miasta, aby pokazać, co W tej
kwestii zaczyna się zmieniać. Program ten został
przygotowany izostanie wprowadzony do przyszło rocz nego
budżetu miasta. Sukcesywnie będziemy realizowali remonty
nie tylko zewnętrznych elewacji czy wymiany stolarki

okiennej,

ale przede wszystkim chcemy rozpocząć od

remontu klate k schodowych.

usimy tu oczywiście pamiętać o tym, Źe będzie to
realizowane z naszych wspó|nych pubIicznych pieniędzy
nieciekawie. Uważam, że ja kiś
i musimy to szanować. Prowadzone są akcje sprzątania
remont powinie n być jednak dzieInic, aby pokazać również,
że jesteśmy za to wspó|nie
wykonany zwłaszcza, że |ud zie
odpowiedzialni.
mieszkający tam od lat, płacąc
regu la rn ie czVnsze inie powinni
M

11

powiadać za ludzi, którym
miasto dało mieszkania, Iud zi

od

z ma rgines u.

Do tego dochodzi
przejścia przY uIicy

sprawa

Agniesz ki

W stronę targowiska. Jest bardzo

niebezpieczne,

notorycznie

dochodzi tam do wypadków.
Składane było już kiIkakrotnie

pismo w tej sprawie, ale dalej nic
nie zostało zrobione' Wprawdzie
jest tam ograniczenie pręd kości
do 40km/h, ale nikt tego nie
respektuje - w okolicy znajduje
się przystanek autobusowy
i wspomniane już ta rgowisko.

Zakończenie spotkania
Asystent Prezydenta zakończył spotkanie, zachęcając mieszkańców do skorzystania z możliwości
złożenia indywidualnego wniosku przy stoisku obsługiwanym przez pracownika Biura Prasowego
oraz do kontaktu z obecnymi na spotkaniu p rzedstawicie la mi komórek ijednostek Urzędu.

Prezydent Miasta podziękował mieszkańcom za poświęconyczas i Iiczne przybycie oraz za
wszystkie zgłaszane uwagi. Pracownicy urzędu podejmą działania, by sukcesywnie rozwiązywać
wskazane na spotkaniu probIemy. Prezydent poinformował również, że jeżeIi mieszkańcy mają
jakiekolwiek problemy i zapytania mogą je również kierować do Wiceprezydentów czy też
Naczelników.
Prezydent pogratulował mieszkańcom inicjatywy, jaką jest powołanie Rady Jednostki
Pomocniczej i podkreśliłfakt, że poprzez Radę mieszkańcy będą mieli łatwiejszy kontakt
ktorami iiKierownikami
K ierownikam i M ieiskich Jednostek
Jednostek Orsa nizacvinvch.
z Dvrektorami

s po

r.ą dz iło:

Biuro PrasoWe Urzędu Miasta KatoWice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel, 32 259 36 54
e-mail: konsultacje@ katowice.eu
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