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SPRAWOZDANIE Z PRACY  
KOMISJI ROZWOJU MIASTA RADY MIASTA KATOWICE  

VI KADENCJI - 2010-2014  
 
 
 
Na  podstawie  uchwały  Rady  Miasta Katowice  nr II/10/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. 
powołana została Komisja Rozwoju Miasta, z kolei na podstawie uchwały Rady 
Miasta Katowice  nr II/11/10 ustalono jej skład osobowy, który przedstawiał się 
następująco: 
 

1. Bożena Rojewska – przewodnicząca Komisji 
2. Daria Kosmala – wiceprzewodnicząca Komisji 
3. Józef Kocurek – wiceprzewodniczący Komisji 
4. Jerzy Dolinkiewicz 
5. Arkadiusz Godlewski 
6. Krystyna Panek  
7. Piotr Pietrasz 
8. Tomasz Szpyrka 
9. Stanisława Wermińska 
10. Stanisław Włoch 
11. Andrzej Zydorowicz 

 
 W wyniku podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały nr IV/28/11 z dnia 14 
stycznia 2011 r.  do składu Komisji powołani zostali: radny Marek Chmieliński w 
miejsce radnego Jerzego Dolinkiewicza, radny Stefan Gierlotka w miejsce radnej 
Stanisławy Wermińskiej oraz radny Wiesław Mrowiec w miejsce radnej Krystyny 
Panek.   

W dniu 28 marca 2011 r. Rada Miasta Katowice uchwałą nr VII/87/11 powołała 
do składu Komisji Rozwoju Miasta radnego Jerzego Forajtera, lecz na następnej Sesji 
Rady Miasta Katowice w dniu 18.04.2011 podjęła uchwałę nr VIII/116/11 uchylającą 
uchwałę nr VII/87/11 z 28.03.2011 r. 
 Następnie w dniu 18 kwietnia 2011 r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę 
nr VIII/117/11 stwierdzającą, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Józefa 
Kocurka na jego miejsce wstępuje Pan Michał Jędrzejek.  
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 Kolejna zmiana w składzie osobowym Komisji Rozwoju Miasta nastąpiła na 
mocy uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/  /11 z dnia 21 grudnia 2011 r.  W 
wyniku podjęcia wymienionej uchwały do składu Komisji Rozwoju Miasta, w miejsce 
radnego Tomasza Szpyrki wstąpił radny Tomasz Godziek. 

Kolejna zmiana w składzie osobowym Komisji Rozwoju Miasta nastąpiła na 
mocy uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/  /11 z dnia 21 grudnia 2011 r.  W 
wyniku podjęcia wymienionej uchwały do składu Komisji Rozwoju Miasta, w miejsce 
radnego Tomasza Szpyrki wstąpił radny Tomasz Godziek. 

Następnie w dniu 25 stycznia 2012 r. Rada Miasta Katowice uchwałą Nr 
XVIII/386/12 powołała do składu Komisji radnego Jerzego Forajtera. 
W dniu 27 marca 2013 r. Rada Miasta Katowice uchwałą nr XXXV/765/13 odwołała 
ze składu Komisji Rozwoju Miasta radnego Andrzeja Zydorowicza, a z kolei uchwałą 
nr XXXV/766/13 powołała na przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta radnego 
Marka Chmielińskiego, który zastąpił radną Bożenę Rojewską, która została 
wiceprzewodniczącą Komisji. 
 W wyniku podjęcia wymienionych wcześniej uchwał Rady Miasta Katowice, 
Komisja Rozwoju Miasta działa do chwili obecnej w następującym składzie 
osobowym: 
 

1. Marek Chmieliński – przewodniczący Komisji 
2. Bożena Rojewska – wiceprzewodnicząca Komisji 
3. Michał Jędrzejek – wiceprzewodniczący Komisji 
4. Jerzy Forajter  
5. Daria Kosmala 
6. Arkadiusz Godlewski 
7. Wiesław Mrowiec 
8. Piotr Pietrasz 
9. Tomasz Godziek 
10. Stefan Gierlotka 
11. Stanisław Włoch 

 
Członkowie komisji uczestniczyli w 46 posiedzeniach, w tym 13 wyjazdowych oraz 2 
nadzwyczajnych. Średnia frekwencja na posiedzeniach komisji w okresie 
sprawozdawczym ukształtowała się na poziomie 88%. 
 Komisja działała w oparciu o uchwalone roczne plany pracy. W bieżącej 
kadencji radni, członkowie komisji koncentrowali się szczególnie na tematyce 
dotyczącej szeroko rozumianej modernizacji i przebudowy centrum Miasta. 
 W trakcie posiedzeń stacjonarnych Komisja zajmowała się również sprawami 
związanymi m.in. z: 

● przebudową dworca PKP w Katowicach w powiązaniu z przebudową układu 
drogowego w rejonie Placu im. W. Szewczyka, 

● rewitalizacją centrum Miasta ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji 
kamienic i odnawiania fasad budynków, 

● współpracą pomiędzy Gminą Katowice a Uczelniami Wyższymi. Budowa nowych 
obiektów i modernizacja istniejących. Przyszłe plany dotyczące nowych inwestycji 
edukacyjnych, 

● stanem bezrobocia na terenie gminy Katowice, 
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● aktualną sytuacją demograficzną Miasta Katowice i prognozami na lata następne, 

● modernizacją lotniska Muchowiec i budową bazy wraz z infrastrukturą dla 
lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

● wypracowaniem opinii do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, 

● analizą stanu zorganizowania planowania przestrzennego w mieście w 
szczególności organizacją miejskiej pracowni urbanistycznej, stopniem pokrycia 
planami oraz realizacją uchwał o przystąpieniu do planów, 

● realizacją modernizacji obiektu Filharmonii Śląskiej w Katowicach, 

● rozbudową i modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście Katowice. 
 
Komisja podczas swoich spotkań pochylała się nad sprawami związanymi z poprawą 
warunków życia mieszkańców. Komisja podczas omawiania tematu dot. aktualnego 
stanu bezrobocia w Katowicach w nawiązaniu do lat ubiegłych, podkreśliła dobrą 
kondycję rynku pracy w mieście. Odnosząc się jednak do problematyki 
demograficznej Katowic, stanu obecnego oraz statystyk z lat ubiegłych, członkowie 
komisji podkreślili fakt wyludniania się Miasta, zaznaczając jednocześnie, iż 
potrzebne są działania związane z zachęcaniem młodych ludzi do zamieszkania w 
mieście. Omówiono również temat dotyczący realizacji budownictwa mieszkaniowego 
przez gminę Katowice, KTBS, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperów i osoby 
fizyczne. 
 

W trakcie zorganizowanych w okresie sprawozdawczym posiedzeń 
wyjazdowych komisja  wizytowała tereny, na których prowadzone były najważniejsze 
inwestycje miejskie i na bieżąco śledziła postęp prac w takich zagadnieniach jak: 

● wykorzystanie dotacji przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach na 
przykładzie wyremontowanych obiektów sportowych oraz została zapoznana z 
aktualnym stanem budynków Uczelni, jak też jej planami rozwojowymi na przyszłość, 

● budowa układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, 
Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz siedziby Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia, 

● modernizacja Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego przy ul Mikołowskiej 26, 

● realizacja budownictwa mieszkaniowego i biurowego w Katowicach na przykładach 
obecnie realizowanych obiektów, 

● modernizacja obiektu Filharmonii Śląskiej w Katowicach.  
 

W trakcie swej czteroletniej działalności Komisja Rozwoju Miasta wydała 112 
opinii dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Katowice związanych z 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, „Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II  edycja“ oraz 
sprawozdań i planów, które przedłożył Prezydent Miasta Katowice. 

Komisja podczas obecnej kadencji wystosowała 21 wniosków mających na celu 
poprawę funkcjonowania poszczególnych aspektów życia w mieście.  
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 W okresie sprawozdawczym dobrze układała się współpraca z Prezydentem 
Miasta Katowice, Wiceprezydentami resortowymi, oraz Naczelnikami Wydziałów 
merytorycznych i Kierownikami podległych jednostek za co wszystkim składam 
serdeczne podziękowania. 
 
 Podziękowania składam również wszystkim Członkom komisji za aktywne 
uczestnictwo w obradach i zaangażowanie w trakcie opracowywania i analizy 
problemów będących przedmiotem prac Komisji.  
 
 

 Przewodniczący 
Komisji Rozwoju Miasta 

 
Marek Chmieliński 

 
 


