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BRM.0012.8.4.2015.ŁB 
 
 
 
Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 
Data posiedzenia: 21.04.2015 r. 

Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00 

Godzina zakończenia obrad Komisji: 13:40 

 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (wszyscy członkowie Komisji). 

 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

 1  Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła 
 2  Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula 
 3  Pan Krzysztof Rogala - Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy 

„Rondo-Rynek” - Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic 
 4  Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś 
 5  Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański 
 6  Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz 
 7  Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara Balcarczyk 

 
 

 
Punkt 1. 
 

Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński powitał zaproszonych gości                 
oraz pozostałych członków Komisji, po czym zapoznał zebranych z planowanym 
porządkiem obrad posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty przez Komisję: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o postępie realizacji inwestycji kluczowych: 

� Międzynarodowego Centrum Kongresowego, 
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� Przebudowy śródmieścia Katowic -  w tym układu drogowego oraz 
zagospodarowania przestrzeni publicznej w strefie Rondo-Rynek. 

 
4. Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice oraz 

sprawozdania z wykonania programu zadań  społecznych i gospodarczych w 
Katowicach za 2014 rok. 

●  opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok; 

● opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 
„Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 
Katowice w 2014 roku”. 
 

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

6. Korespondencja i komunikaty. 
 

6.1 Pismo WSA w Gliwicach z dnia 25.03.2015 r. ws. skargi Millenium Rondo Sp.    
z o.o. - do wiadomości Komisji. 

6.2 Pismo ws. przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju   
zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice - do wiadomości Komisji. 
 

7. Wolne wnioski. 
 
8. Zakończenie posiedzenia.   

 
Punkt 2. 
 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
 Radni, członkowie Komisji Rozwoju Miasta  w głosowaniu: 6 głosów „za“,               
0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzym.” przyjęli jednogłośnie bez uwag protokół                 
nr BRM.0012.8.3.2015.ŁB z posiedzenia Komisji w dniu w dniu 24.03.2015 r. 
 

Punkt 3.   
 

Informacja Prezydenta Miasta Katowice o postępie realizacji inwestycji kluczowych: 

� Międzynarodowego Centrum Kongresowego, 

� Przebudowy śródmieścia Katowic -  w tym układu drogowego oraz 
zagospodarowania przestrzeni publicznej w strefie Rondo-Rynek. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński  poprosił o krótkie wprowadzenie do 
omawianego tematu dodając, że przedmiotowa informacja została dostarczona członkom 
Komisji. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula poinformował, że 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wielofunkcyjny, złożony obiekt 
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usługowy, zaliczany do budynków użyteczności publicznej. W przeważającej części jest on 
przeznaczony dla gości organizowanych w nim wydarzeń. Posiada jednak także strefę 
dostępną całkowicie publicznie – jest to zielone przejście na ukos przez dach budynku 
przybierający w tym miejscu formę przesmyku, doliny, a także – foyer główny, łączące 
wejście od strony placu honorowego z wejściem od strony projektowanej ul. Olimpijskiej. 
Oznaczenie tych przestrzeni jako publicznych stanowi ważny element miastotwórczy dla 
poprzemysłowego terenu, na którym obiekt MCK jest projektowany.  
Pan Wiceprezydent dodał, że w dniu 5 marca b.r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie, a 
W dniu 23 marca 2015 r. podpisano protokół odbioru końcowego i przekazano obiekt 
użytkownikowi tzn. Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Katowicach. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził, że Komisja Rozwoju 
Miasta śledziła budowę obiektu MCK odbywając posiedzenia na terenie budowy i w 
związku z tym zapytał, kiedy byłal by możliwa wizyta Komisji na obiekcie MCK? 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula poprosił, aby Komisja wskazała   
2 terminy dogodne dla radnych, a wtedy jeden z nich zostanie wybrany, taka wizytacja 
zostanie zorganizowana i Komisja zostanie oprowadzona po obiekcie. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał o działania prowadzone w kierunku wyboru 
operatora dla Międzynarodowego Centrum Kongresowego? 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula odpowiedział, że na dzień 
dzisiejszy sprawne działanie MCK jest zapewnione poprzez to, że obiektem administruje 
MOSiR wraz z  Convention Bureau. Odnośnie wyboru operatora dla obiektu MCK Pan 
Wiceprezydent stwierdził, że sprawa jest skomplikowana i odpowiednie służby miejskie 
prowadzą działania w tym zakresie, lecz nie zna stanu ich zaawansowania, gdyż jest to poza 
zakresem jego kompetencji. 

Odnośnie przebudowy śródmieścia Katowic Pan B. Sobula  poinformował, że 
najszybciej, bo juz na początku kwietnia zakończono działania w obszarze ulic Młyńskiej, 
Pocztowej oraz tzw. Placu Kwiatowego. Następny wyodrębniony z całości obszar to tzw. 
ul. Śródmiejska i otoczenie Superjednostki, gdzie występują pewne problemy 
uzgodnieniowe z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową w związku z dosyć intensywną 
ingerencją wykonawców w jej tereny .Kolejny teren to otoczenie Teatru Śląskiego, gdzie 
zostały do wykonania stosunkowo nieduże prace wykończeniowe łącznie z instalacją 
oświetlenia eksponującą budynek teatru. Ostatnim etapem omawianej inwestycji będzie 
przebudowa koryta Rawy wraz z otoczeniem Pomnika Harcerzy Września. Pan B. Sobula 
dodał również, że nowopowstające powierzchnie będą utrzymywane w należytym 
porządku, odpowiadającemu standardowi materiałów z których zostały one wykonane, przy 
użyciu wysokiej jakości środków i odpowiednich urządzeń.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań i uwag 
stwierdził, że Komisja przyjęła przedmiotową informację do wiadomości, po czym 
przeszedł do następnego punktu posiedzenia. 
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Punkt 4. 
 

Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice oraz 
sprawozdania z wykonania programu zadań  społecznych i gospodarczych w Katowicach za 
2014 rok. 

●  opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok; 

● opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 
„Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 
Katowice w 2014 roku”. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poinformował, że wszyscy członkowie 
Komisji otrzymali następujące dokumenty przekazane przez Pana Prezydenta do Biura 
Rady Miasta Katowice: 

1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia sprawozdania                  
z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok.  

2.”Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice  za 2014 rok”. 

3.”Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury            
i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto pełni funkcje 
organu tworzącego za 2014 rok”. 

4.”Informację uzupełniającą do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 
2014 rok”. 

5. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice 
na lata 2014-2035 za 2014 rok. 

6. Informację Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku 
budżetowego 2014”. 
 
Radni Komisji otrzymali również „Sprawozdanie z wykonania programu zadań  
społecznych i gospodarczych w Katowicach w 2014 roku”, które wpłynęło do Biura Rady 
Miasta w dniu 8.04.br. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz przedstawiła ogólne 
dane zawarte w dostarczonych wszystkim członkom Komisji i wymienionych wcześniej 
dokumentach, po czym poprosiła radnych o zadawanie ewentualnych pytań. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku uwag i pytań poddał pod 
głosowanie  projekt uchwały: 
 
„Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Katowice za 2014 rok w głosowaniu: 10 głosów „za” jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.” 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosiła Panią K. Staś o krótkie 
przedstawienie „Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych 
miasta Katowice w 2014 roku”. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś poinformowała, że 
Sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice 
w2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały jest opracowaniem zawierającym 
szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w 2014 roku w Mieście Katowice. 
„Sprawozdanie z wykonania zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice w 2014 
roku” podzielono na trzy części: zadania i zakupy inwestycyjne, remonty oraz zrealizowane 
zadania społeczne i gospodarcze z podziałem na jednostki pomocnicze. Każda z trzech 
części zawiera szczegółowy wykaz zadań rzeczowych oraz zestawienie planowanych i 
wykonanych wydatków według następujących działów: transport i łączność, gospodarka 
mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia, 
pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka 
wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura  i ochrona 
dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna. Wszystkie wymienione zadania opisano z 
uwzględnieniem podziału na zadania gminy i powiatu. Zrealizowane zadania społeczne i 
gospodarcze sprzyjają poprawie warunków życia mieszkańców oraz umocnieniu 
metropolitalnego charakteru Miasta i promocji nowego wizerunku Katowic. 
 
Radny Damian Stępień zapytał, czy zadanie obejmujące zagospodarowanie terenu w 
kwartale ulic Słupska – Kołobrzeska – Świdnicka – Zielonogórska przypisane do dzielnicy 
Bogucice nie powinno znaleźć się w informacji dotyczącej jednostki pomocniczej     
Ligota- Panewniki? 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś potwierdziła, że faktycznie 
wystąpił błąd, który należy skorygować i  zdanie to nie powinno znaleźć się w tej pozycji, 
w której się znajduje, dodając że nie ma to wpływu na zgodność przedmiotowego 
sprawozdania z tym co jest zawarte w budżecie Miasta. 
 
Radny Damian Stępień zapytał kiedy będzie zrealizowane zadanie pt.  „Budowa sieci 
szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz 
z punktami dostępu " Hot-Spot” oraz poprosił o szczegółową informację na temat 
lokalizacji hot-spotów. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś powiedziała, że 
przedmiotowe zadanie zostało już zrealizowane, natomiast informacja szczegółowa na 
temat lokalizacji hot-spotów w dzielnicach zostanie przekazana Panu radnemu pisemnie, po 
konsultacji z Wydziałem Informatyki. 
 
Radny Damian Stępień zapytał, czy  zostanie dokończone zadanie obejmujące budowę      
i remont boisk szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, gdyż poczyniono już 
pewne inwestycje w postaci budowy ogrodzenia i instalacji oświetlenia, a z przedstawionej 
informacji wynika, że na wniosek Pana Dyrektora środki zostały przeznaczone na remont 
elewacji? 
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Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś potwierdziła, że rzeczywiście 
w roku 2014 środki przeznaczone na remont boisk zostały wykorzystane na remont 
elewacji. Pani Naczelnik dodała, że dostarczy informację odnośnie tego czy w roku 2015 
jest planowane dokończenie remontu przedmiotowych boisk. 
 
Radny Damian Stępień odnośnie zadania pt. „Rewitalizacja Parku Boguckiego” zapytał 
czy zadanie to zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy uda się pozyskać środki z 
Unii Europejskiej na jego realizację? 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś poinformowała, że Miastu 
zależy na rewitalizacji Parku Boguckiego, gdyż było by to uzupełnienie całej strefy kultury. 
Pani Naczelnik stwierdziła, że nie można powiedzieć, iż realizacja przedmiotowego zadania 
zależna jest wyłącznie od pozyskania środków unijnych, gdyż rewitalizacja Parku 
Boguckiego jest włączona w program związany z planowanymi działaniami 
rewitalizacyjnymi w dzielnicy Bogucice. Dodała, ze pozyskanie środków unijnych 
pozwoliło by na znacznie mniejsze wydatkowanie środków własnych potrzebnych na 
realizację  przedmiotowego projektu. 
 
Radny Damian Stępień zapytał czy środki przeznaczone na zakup wyposażenia placu 
zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przepadną w związku z tym, że 
wykonawca nie wywiązał się z wykonania zamówienia oraz czy wobec wykonawcy zostały 
wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje? 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś stwierdziła, że na drugą 
część pytania najlepiej odpowiedziałby nieobecny na posiedzeniu Dyrektor ZOJO w 
Katowicach, w związku z tym poprosi o wyjaśnienie tej sprawy na piśmie, a co do środków 
to są one budżetowane jednorocznie i jeśli Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 zgłaszał 
potrzebę wyposażenia placu zabaw to w budżecie tegorocznym takie zadanie również 
zostanie zabezpieczone. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań poddał 
pod głosowanie  projekt uchwały: 
 
„Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań 
społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku”  w głosowaniu: 9 głosów 
„za”, 2 głosy „wstrzym.”, 0 głosów „przeciw” pozytywnie zaopiniowała przedłożony 
projekt uchwały.” 
 
Punkt 5.  
 

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poinformował, że na bieżące 
posiedzenie Komisji nie wpłynął żaden projekt uchwały, poza wcześniej zaopiniowanymi 
dwoma projektami dotyczącymi wykonania budżetu oraz programu zadań społeczno-
gospodarczych.  
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Punkt 6. 
 

Korespondencja i komunikaty. 
 

6.1 Pismo WSA w Gliwicach z dnia 25.03.2015 r. ws. skargi Millenium Rondo Sp.  
z o.o. - do wiadomości Komisji. 

6.2 Pismo ws. przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju 
zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice - do wiadomości Komisji. 

 
Punkt 7. 
 

Wolne wnioski.  
  
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził brak wniosków zgłaszanych 
przez pozostałych członków Komisji. 
 
Punkt 8. 
 

Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku 
posiedzenia, po czym podziękował zaproszonym gościom oraz pozostałym członkom 
Komisji za aktywny udział w posiedzeniu Komisji. 
 
Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
 
 

                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                            Komisji Rozwoju Miasta 

 

                                                                                                        Marek Chmieliński 


