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BRM.0012.8.8.2015.ŁB 
 
Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
Data posiedzenia: 08.09.2015 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji:   13:00 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  14:10 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł/Piotr Sawicki 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem). 
Goście obecni na posiedzeniu: 

 
 1  Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła, 
 2  Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska, 
 3  Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś, 
 4  Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz, 
 5  Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak, 
 6  Z-ca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata Domagalska, 
 7  Przewodniczący Rady JP nr 6  Ligota-Panewniki-Pan Andrzej Najdrowski. 

 
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 nt. stanu wykorzystania wszystkich środków 

pochodzących z Unii Europejskiej z uwzględnieniem projektów kluczowych oraz 
wniosków, które nie znalazły akceptacji. 

4. Informacja Prezydenta Miasta nt. centrów przesiadkowych i dworców autobusowych 
w mieście Katowice. 

5. Opiniowanie wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku. 
6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 
7. Korespondencja i komunikaty: 

7.1 Pisma Prezydenta Miasta Katowice dotyczące rozstrzygnięć nadzorczych 
Wojewody Śląskiego - do wiadomości Komisji. 

7.2 Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami mpzp dla terenu  
zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną- do wiadomości 
Komisji. 
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8. Wolne wnioski. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

 
Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Radni członkowie Komisji Rozwoju Miasta w głosowaniu: 10 głosów „za“, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głos „wstrzym.” przyjęli jednogłośnie protokół nr 7  BRM.0012.8.7.2015.ŁB 
z posiedzenia Komisji w dniu w dniu 21.07.2015 r. 
 

Punkt 3.   
Informacja Prezydenta Miasta nt. stanu wykorzystania wszystkich środków 
pochodzących z Unii Europejskiej z uwzględnieniem projektów kluczowych 
oraz wniosków, które nie znalazły akceptacji. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził, że materiał informacyjny 
otrzymali wszyscy członkowie Komisji, po czym poprosił Zastępcę Naczelnika Wydziału 
Funduszy Europejskich Panią Małgorzatę Domagalską o przedstawienie przedmiotowej 
informacji. 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata Domagalska 
zreferowała przekazany materiał informacyjny w następującym porządku: 

1) Perspektywa finansowa UE w latach 2007-2013 wraz z zestawieniem zbiorczym i 
statystycznym z uwzględnieniem projektów, które otrzymały dofinansowanie, nie 
otrzymały dofinansowania lub znajdują się na liście rezerwowej; 

2) Perspektywa finansowa UE w latach 2014-2020. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawione 
informacje, a następnie poprosił pozostałych członków Komisji o zadawanie ewentualnych 
pytań. 
 
Radny Pan Michał Luty poruszył kwestię środków finansowych będących w gestii MPGK 
(23 mln zł)- czy są one traktowane jako środki Miasta. 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata Domagalska 
poinformowała że środki te uzyskało MPGK samodzielnie jako spółka miejska. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński zaproponował zaproszenie na jedno  
z kolejnych posiedzeń przedstawicieli przedsiębiorstw (spółek miejskich), którzy 
przedstawią swoje dokonania w powyższym zakresie. 
 

Radny Pan Arkadiusz Godlewski zwrócił uwagę na fakt, iż przygotowany materiał 
obejmuje informacje z Wydziału Funduszy Europejskich, natomiast brak informacji nt. 
wszystkich środków UE w gestii innych instytucji na które miasto ma wpływ. Zwrócił 
również uwagę, że punkt 2 Perspektywa finansowa UE w latach 2014-2020 obejmuje 
jedynie informacje dotyczące programu Erasmus 
 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Skan z_2015-09-02_2.PDF
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Skan z_2015-09-02_2.PDF
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Skan z_2015-09-02_2.PDF
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W związku z przekazaną przy piśmie Pani Marzeny Szuby Wiceprezydenta Miasta 
Katowice z dnia 31.08.2015 r. znak: FE.042.3.1.2015.AL   Informacją Prezydenta Miasta nt. 
stanu wykorzystania wszystkich środków pochodzących z Unii Europejskiej z 
uwzględnieniem projektów kluczowych oraz wniosków, które nie znalazły akceptacji  (pkt 3 
Porządku posiedzenia) oraz prośbą Pana Radnego Arkadiusza Godlewskiego Komisja 
Rozwoju Miasta zwraca się z prośbą do Prezydenta Miasta Katowice o przekazanie 
kompleksowej informacji o pozyskanych środkach pochodzących z Unii Europejskiej przez 
spółki miejskie. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań stwierdził 
wyczerpanie pkt 3 porządku posiedzenia. 
 
 

Punkt 4.  
Informacja Prezydenta Miasta nt. centrów przesiadkowych i dworców 
autobusowych w mieście Katowice. 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził, że materiał informacyjny 
otrzymali wszyscy członkowie Komisji, po czym poprosił Naczelnika Wydziału Transportu 
Pana Bogusława Lowaka o przedstawienie informacji. 
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak zreferował informację dotyczącą 
stworzenia Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych: 

1) Węzeł „Brynów Pętla”- połączenie autobus-tramwaj-komunikacja indywidualna  
w systemie Park&Ride; 

2) Węzeł „Zawodzie”- połączenie autobus-tramwaj-komunikacja indywidualna  
w systemie Park&Ride; 

3) Węzeł „Sądowa”- integracja komunikacji autobusowej międzynarodowej, 
krajowej, regionalnej i miejskiej, połączenie autobus-kolej-tramwaj oraz funkcja 
parkingowa; 

4) Węzeł „Ligota”- połączenie kolej-autobus-komunikacja indywidualna  
w systemie Park&Ride; 

5) Węzeł „Piotrowice”- połączenie kolej-autobus-komunikacja indywidualna  
w systemie Park&Ride; 

6) Węzeł „Podlesie”- połączenie kolej-autobus-komunikacja indywidualna  
w systemie Park&Ride; 

7) Węzeł „Kostuchna”- połączenie autobus-tramwaj-komunikacja indywidualna  
w systemie Park&Ride; 

8) Podziemny dworzec autobusowy przy Placu Szewczyka; 
9) Dworzec autobusowy przy ul. Skargi. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawione 
informacje, a następnie poprosił pozostałych członków Komisji o zadawanie ewentualnych 
pytań. 
 
Radny Pan Michał Luty zapytał czy w przypadku braku środków unijnych przedmiotowe  
inwestycje były by realizowane. 
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak stwierdził, że przy każdym  
z węzłów komunikacyjnych założony został duży udział środków unijnych. W przypadku 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/RMR 08.09.2015 pkt 4.PDF
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/RMR 08.09.2015 pkt 4.PDF
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braku środków UE, ewentualna inwestycja była by decyzją strategiczną Miasta. Konieczna 
do rozstrzygnięcia była by kwestia kosztów, czy miasto na to stać.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński zapytał czy mamy informacje z 
Urzędu Marszałkowskiego na jakie środki finansowe możemy liczyć w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata Domagalska 
stwierdziła, że ze względu na wymogi Komisji Europejskiej tryb aplikowania o środki 
finansowe jest trybem konkursowym, są szczegółowe kryteria których spełnienie nie jest 
takie proste więc ryzyko nieotrzymania środków istnieje, staramy się by było ono 
maksymalnie ograniczone. 
 

Radny Pan Michał Luty zapytał o źródło finansowania linii tramwajowej w kierunku 
Piotrowic i Kostuchny oraz o trasę planowanej linii tramwajowej. 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata Domagalska 
udzieliła odpowiedzi, że powyższa inwestycja realizowana będzie ze środków krajowych. 
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak odpowiedział, że tramwaj będzie 
jeździł bezpośrednio do Centrum bez konieczności przesiadki na pętli brynowskiej. 
 

Radny Pan Arkadiusz Godlewski zwrócił uwagę na brak kompleksowej strategii 
transportowej. Stwierdził, że w kwestii transportu miejskiego w chwili obecnej mamy 
jedynie do czynienia z działaniami punktowymi. Ponadto zapytał czy gdyby nie było szans 
na środki UE to czy koszty omawianych inwestycji były by również tak wysokie; 
jednocześnie wyraził wątpliwość czy budowanie okazałych kopuł itp. nie odbywa się 
kosztem funkcjonalności systemu, gdyż nie taka jest istota centrum przesiadkowego. 
W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Radny A. Godlewski zapytał o wyliczenia 
przychodów jakie będzie generował węzeł przesiadkowy przy ul. Sądowej z uwagi na fakt, 
iż z przystanku na Sądowej korzystają również przewoźnicy regionalni i międzynarodowi. 
Podmioty zewnętrzne powinny płacić za korzystanie z infrastruktury węzła. 
Ponadto zwrócił uwagę na znaczną różnicę w alokacji środków finansowych pomiędzy 
Piotrowicami (5 mln zł), a Brynowem (90 mln zł) oraz zapytał o ilość przejść dla pieszych 
co determinuje chęć skorzystania z przystanku ponieważ o tym czy potencjalny użytkownik 
będzie chciał się przesiąść decyduje w dużym stopniu jego komfort.  
Zapytał również o najbliższe i najdalsze odległości pomiędzy parkingami a przystankami. 
Pan Radny zwrócił dodatkowo uwagę na brak w projekcie infrastruktury dla stacji systemu 
wypożyczalni rowerów. 
 

Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak udzielił odpowiedzi na zadane 
pytania, w szczególności nadmienił, że na dzisiaj jedynym dokumentem o charakterze 
strategicznym jest studium. Dokumentem szczegółowym i kompleksowym będzie plan 
nowego systemu.  
W najbliższym czasie będą przeprowadzane badania oraz odbędą się konsultacje  
pierwszych wniosków, które będą spływać z analiz sieciowych. Strona merytoryczna tego 
dokumentu powinna być gotowa do końca 2015 r. 
 
Radny Pan Arkadiusz Godlewski wyraził nadzieję, że Komisja Rozwoju Miasta będzie 
również konsultowana w powyższym zakresie. 
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Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak odnośnie rozwiązań 
technicznych (okazałe kopuły etc.) dodał, że założeniem było aby centra przesiadkowe 
pełniły również  funkcje socjalne: w szczególności chodzi o poczekalnie oraz małą 
gastronomię. Zostały one zawarte w projekcie zaproponowanym przez architekta. 
 
Radny Pan Arkadiusz Godlewski stwierdził, że to miasto jest inwestorem, a projektant 
ma możliwość twórczą, ale w ramach środków finansowych jakimi dysponujemy. 
„Zwłaszcza Brynów jest strasznie rozbuchany jeśli chodzi o budżet”. 
Zapytał ponadto czy projekt parkingu obok, a nie nad peronem  był zamierzony, czy też jest 
to propozycja projektanta. Podobne rozwiązania odnośnie parkingów nad peronami 
funkcjonują w innych miastach <przykład pierwszy z brzegu Warszawa (Okęcie)>. 
 

Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak zgadzając się z Panem Radnym 
Godlewskim stwierdził, że w przypadku pętli brynowskiej mamy określone uwarunkowania 
i problemy z lokalizacją węzła. Zorganizowanie np. odwiertów w środku pętli byłoby 
niemożliwe z przyczyn  technicznych. 
 
Radny Pan Arkadiusz Godlewski poruszył kwestię braku komfortu potencjalnych 
użytkowników z uwagi na dystans oraz konieczność dojścia z parkingu przy niesprzyjającej 
aurze w sytuacji, gdy przewidziano przejścia na zewnątrz ze światłami. Celem powinna być 
zachęta użytkowników do pozostawienia samochodu i podróży do centrum komunikacją 
publiczną. 
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak poinformował, że dystans od 
parkingu wielopoziomowego do obiektu dworca i pierwszych peronów to około 50-60 
metrów. Projekt był analizowany pod kątem komfortu użytkowników i konsultowany m.in. 
poprzez Platformę Konsultacji Społecznej. Rozpatrywano możliwość dojścia z parkingu 
tunelem lub zadaszoną kładką. Ostatecznie uznano jednak, że nie jest to konieczne. 
W odpowiedzi na pytanie dotyczące węzła „Sądowa” i kwestii przychodów związanych  
z korzystaniem innych podmiotów z infrastruktury, Pan Naczelnik stwierdził, że wzorem 
innych miast istniałaby możliwość pobierania opłat od innych przewoźników za 
korzystanie z przystanków. Wymagało by to stosownej uchwały Rady Miasta. 
 
Radny Pan Michał Luty dopytał o podwyższenie peronów na przystankach w kontekście 
udogodnień dla osób starszych.  
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak odpowiedział, że perony będą w 
pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński udzielił głosu Przewodniczącemu 
RJP nr 6 Panu Andrzejowi Najdrowskiemu, który zapytał czy inwestycja (węzeł Ligota) 
była poddana konsultacji z mieszkańcami oraz z radnymi JP nr 6 oraz o koszt centrum 
przesiadkowego „Ligota”. 
 
Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak w odpowiedzi poinformował, że 
koszt węzła „Ligota” to 5 mln zł. Koszt ten wzrósł na etapie opracowań technicznych m.in. 
z uwagi na fakt, iż zostało wniesionych wiele uwag w trakcie konsultacji społecznych 
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Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś- dodała, że konsultacje 
społeczne były przeprowadzone zarówno na etapie gdy powstawała koncepcja, jak również 
później po wyborze projektanta. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań stwierdził 
wyczerpanie pkt 4 porządku posiedzenia. 
 
 

Punkt 5. 
Opiniowanie wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził, że materiał informacyjny 
otrzymali wszyscy członkowie Komisji, po czym poprosił Skarbnika Miasta Katowice 
Panią Danutę Kamińską o jego przedstawienie. 
 
Pani Skarbnik Danuta Kamińska zreferowała „Informację o przebiegu wykonania 
budżetu Miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”. Informacja zawiera ogólną 
charakterystykę zrealizowanego budżetu w I półroczu 2015 roku oraz sprawozdania 
cyfrowe z wykonania budżetu za okres I półrocza 2015 roku. 
Ponadto Pani Skarbnik przedstawiła  również „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku” która 
zawiera część finansową, objaśnienia do prognozy oraz załączniki obejmujące wykaz 
wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, wykaz umów partnerstwa 
publiczno-prawnego i wykaz wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Miasta oraz  
„Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję 
organu tworzącego za I półrocze 2015 roku”. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku pytań  ze strony radnych 
poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 
„Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, 
„Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 
lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku” oraz  „Informacji o przebiegu wykonania 
planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I 
półrocze 2015 roku”  
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice  
w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I 
półrocze 2015 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku” oraz  „Informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni 
funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015 roku” w głosowaniu: 7 głosów „za”,  0 
głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 
uchwały. 
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Punkt 6. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził brak projektów uchwał 
Rady Miasta. 
Punkt 7. 
Korespondencja i komunikaty. 

• Pisma Prezydenta Miasta Katowice dotyczące rozstrzygnięć nadzorczych 
Wojewody Śląskiego - do wiadomości  Komisji. 

• Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami mpzp dla terenu 
zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną- do wiadomości  
Komisji. 

Punkt 8. 
Wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Rady JP nr 6 Pan Andrzej Najdrowski poruszył kwestię dotacji 
celowej w wysokości 150 000 zł dla Rad Jednostek i sformułował pytanie  o możliwość 
otrzymania całkowitego rozliczenia dotacji i wydania pozostałych środków do końca roku 
2015. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś w odpowiedzi stwierdziła, że 
jest możliwe przekazanie zestawienia informacji, które z zadań są zrealizowane. Przyznane 
środki finansowe to rezerwa celowa przeznaczona na konkretne zadania, w tym przypadku 
nie ma możliwości rozliczenia kasowego i swobodnego dysponowania kwotą która 
pozostała. Pieniądze są przypisane do konkretnych zadań.   
Cały mechanizm dotacji celowych dla Jednostek Pomocniczych przestaje istnieć od 
nowego roku. 
 
Punkt 9. 
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 
 
 
 
protokołował  
Piotr Sawicki 


