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Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami dzielnicy Murcki

Organizator spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa
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Miejsce spotkania:
Szkoła Podstawowa nr 48 im. J. Ligonia, ul. Bielska 74

Uczestnicy spotkania:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Radni Rady Miasta Katowice _ Patrycja Grolik i Marek Chmieliński
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych UrZędu Miasta Katowice

Kierownicy jednostek organ izacyjnych Miasta Katowice
PrzedstawicieIe służb mundurowych Straży Miejskiej i Policji
Przedstawiciele KZK Goą Katowickich Wodociągów S.A., Katowickiej lnfrastruktury Wodociągowo -
Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Miejskiego Przed siębio rstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Mieszkańcy M urcek

Przebieg spotkania:

o rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestnikóW przez Kierownika Biura Prasowego Urzędu

Miasta Katowice
o Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
. dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
o podsumowanie izakończenie Spotka n ia

Dlo mieszkąńców przygotowono materioł informocyjny, w którym zawdrto dane dot. zaplanowanych
na rok 2o16 wydotków w dzielnicy oroz informacje o wnioskach złożonych do l i ll edycji Budżetu

Obywotelskiego.



Rozpoczęcie spotkania:

Spotkanie rozpoczął Kierownik Biura Prasowego Maciej Stachura, który przywitał wszystkich

zebranych, a następnie przedstawił plan spotkania. Pierwsza część spotkania obejmowała
wYstąpienie prezydenta na temat najważniejszych inwestycji iwydarzeń realizowanych na terenie
miasta oraz dzielnicy. W drugiej części mieszkańcy mieli okazję zadać pytania prezydentowi miasta

oraz zglaszać wnioski dot. poprawy funkcjonowania dzielnicy.

Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

Prezydent przywitał mieszkańców dziękując za przybycie i poświęcony czas.

Następnie przystąpił do przedstawienia prezentacji multimedialnej oraz filmu o Katowicach,

u pam iętn iającego obchody 150-lecia miasta.
Po prezentacji prezydent oddał głos mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców

Zgłoszony wniosek odpowiedź

M ieszko n ka Przewod niczqco
Zarzqdu Rady tednostki
Pomocniczej nr 78:

Jaka jest droga rozwoju szpitala
miejskiego w Murckach? Czy Miasto
przewiduje inwestycje na jego

teren ie?

Prezydent:

Zastanawiałem się nad sposobem poprawy funkcjonalności
szpitala i rozwojem jego działalności w przyszłości.

Z tego też powodu sięgnąłem do starych dokumentów
zawierających projekty budowy łącznika pomiędzy
istniejącymi pawilonami. Jednakże analizując możliwości
finansowe naszego miasta należy .jed noznaczn ie stwierdzić, że

nie stać nas tak duży wydatek, który wg wstępnych
szacunków mógłby wynieść ok. 100 mln zł. Ponadto dzisiaj nie
buduje się oddzielnych pawilonóW przeciwnie, Wszystkie

funkcje łączy się w jednym obiekcie _ co jest najbardziej
funkcjonalnym rozwiązaniem.
Próbujemy pozyskać inwestora zewnętrznego, który przyjąłby

rolę wspólnika miasta W udziałach szpitala. Chcemy zwrócić
się z zapytaniem ofertowym do zainteresowa nych wejściem
do spółki, którzy mogliby unowocześnić obiekt izwiększyć
jego funkcjonalność. Jeżeli na nasZą propozycję odpowie
inwestor, będziemy oceniać czy oferta jest na tyle atrakcyjna,
by przystąpić do działania. Jako udziałowcy potencjalnego
przedsięwzięcia będziemy Wymagać, by liczba oddziałów
pozostała na obecnym poziomie lub ewentualnie została
zwiększona.



Mieszkdniec z ul, Mruczka:

Kilka lat temu remontowano ulice
pomiędzy u licą Laskowskiego a

pocztą. Pomimo tego remontu
pozostał problem z przejazdem w
jedną stronę. Trudności te
spowodowane są brakiem
możliwości wycięcia d rzew,

rosnących na teren ie szpitala.
Drzewa te n ależałoby otoczyć
wysepką i wykonać parking przy

szpitalu, tak by zamiast parkowania
równoległego było możliwe
parkowanie prostopadłe. W
najbliższym otoczeniu szpitala
znajduje się 150 garaży,7 bloków i

sklep, więc ruch samochodowy jest

d uży. Kierowcy przyjeżdżający do
szpitala pa rkują Wzdłuż chod n ika.

Chcąc wyjechać trzeba się cofnąć,
gdy z przeciwległej strony wjeżdża
inny samochód.

Prezydent:

Przyjąłem wniosek do rozpatrzen ia.

Mieszkaniec:

Ja kie działania będą podejmowane
wobec rodzin 2 +3?

Zbliżają się ferie, a w
przeciwieństwie do ościen nych

miast - takich jak Będzin, Tychy,

Ruda Śląska - W Katowicach nie ma

atrakcyjn ej oferty spędzan ia

wolnego czasu dla rodzin
wielodzietnych.

Prezydent:

Podejmuję działania na rzecz rodzin wielodzietnych, traktując
je priorytetowo. Realizowany jest program ,,Nas Troje i

więcej" - w ramach którego, dzięki bezpłatnie wydawanej
karcie, można wykorzystywać zniżki na bilety Wstępu do
miejskich obiektów.

lnne udogodnienia oferowane rodzinom wielodzietnym to
m.in. ulgi w comiesięcznych opłatach za wywóz odpadów
komunalnych.

Wracając do kwestii zimowisk, nie mogę się zgodzić z Pana

opinią: pIacówki kulturalne ioświatowe, jak i miejskie domy
kultury, corocznie organizują atrakcje W okresie ferii i wakacji
(tzw. Lato iZima w mieście), obejmujące m.in. zajęcia

stac.iona rne i wycieczki.

Poza tym budujemy boiska i place zabaw, które są

doskonałymi miejscami rekreacji i spędzania wolnego czasu.

W Murckach działamy na rzecz przejęcia kolejnego obiektu
(boiska służącego dawniej do piłki ręcznej/w sezonie
zimowym lodowiska, na którym trenowała drużyna hokejowa
osiągająca liczne su kcesy).

Po więce'j informacji ws. oferty skierowanej do dzieci
Zapraszam do Wydziałów Edukacji, Kultury i Polityki
Społecznej.



Kierownik Biura Pasowego od vocem:

W informatorze, który Państwo otrzymali, zostały
wymienione adresy przydatnych stron internetowych, na

których zamieszczane są bieżące informacje o mieście.

Mieszkoniec - Radny tednostki
Pomocniczej nr 18:

Przygotowałem 36 pytań, które Złożę
po spotkaniu na ręce pana
prezydenta.

Mając możliwość zada n ia jednego
prosiłbym o przedstawien ie
poglądów miasta w kwestii
przejmowania terenóW
pokopalnianych i przekształcenia ich
pod różnego rodzaje inwestycje (tj.

zabudowa rodzinna, f. kulturalno -
rozrywkowe, usługowe itp. )

Prezydent:

Prowadziłem rozmowy z Prezesem Zarządu Katowickiego
Holdingu Węglowego w sprawie obowiązku zapłaty zaległego
VAT-u ze sprzedaży urobku' Z uwagi na trudną sytuację spółki
istnieje możliwość rekompensaty W postaci przekazania

terenóW będących w użytkowaniu Wieczystym Holdingu. Jako
starosta mogę wystąpić z wnioskiem o przejęcie terenóW na

rzecz Skarbu Państwa.
otrzymałem wykaz ponad 360 różnych działek. Wybrałem te
tereny, które są najbardziej prorozwojowe imogą przynieść
realne zyski. W Murckach jest to obszar nieistniejącego już

ogrodnictwa, który miałby być przekazany pod budownictwo
mieszkaniowe. Ten teren można byłoby następnie
przeznaczyć pod inwestycje TBS lub odsprzedać inwestorowi
prywatnemu celem realizacji nowe.j zabudowy.
Należy uatrakcyjnić dzielnicę, by zachęcić ludzi do osiedlania.
W pierwszej kolejności naleŹy zatem inwestować W
budownictwo mieszkaniowe, by zwiększyć zaludnienie
d z ie ln icy.

obecnie czekamy na rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Sosnowcu, który obsługuje KHW S.A., a do
którego należy wydanie decyzji umożliwiającej przejęcie tego
terenu. Kolejnym etapem jest wszczęcie procedury przejęcia
gruntu W Urzędzie Wojewódzkim. Jest to proces

czasochłonny, związany z koniecznością uzyskiwania pozwoleń
w trybie decyzji administracyjnych.
Niewątpliwie, potencjał dzielnicy jest ogromny. Moda na

Murcki powinna wiązać się z postrzeganiem dzielnicy jako

dogodnego miejsca do życia w kontekście proekologicznym.
Rozwojowi dzielnicy musi towarzyszyć zwiększenie potencjału

społecznego, muszą zatem powstać nowe inwestycje
mieszkaniowe.

Mieszkoniec z ul, Piernikarczyka:

Składam skargę na uciążliwe
sąsiedztwo wymiennikowi ciepła
przy ul. Samsonowicza. Ma tam
miejsce spa la n ie niskoemisyjne.
Bylem dzierżawcą d ziałki obok
poses'ji. Nowy właściciel gru ntu
zażądał ode mnie likwidacji

Prezydent:

Teren należy do Zakładu Energetyki Cieplnej. Wystąpimy z
wnioskiem do obecnego zarządu ZEC-u, aby podjął działania
mające na celu uporządkowanie terenu. Straż Miejska wraz z

obecnym na sali komendantem podejmie interwencję.



ogrodzenia. W zamian, teraz na tej
działce jest wysypisko śmieci i gruzu,
miejsce libacji.
Kto jest Właścicielem tego terenu?
Należy zobligować właścicieli do
uporząd kowania i ogrodzenia
terenu.
Mieszkaniec:

Czy istnieje możliwość budowy hali
sportowej w dzieln icy?
Taki obiekt mógłby służyć nie tylko
dzieciom, ale również dorosłym.
Szkolne sale są małe i
n iewysta rczające dla potrzeb
mieszkańców.

Na czym będzie polegała rozbudowa
parku w M urckach?
Czy powstanie lodowisko?

Prezydent:

Musimy zachować kolejność realizacji inwestycji W

dzielnicach, dostosowując je do liczby mieszkańców. W
Murckach w pierwszej kolejności trzeba inwestować W
budownictwo mieszkaniowe, by nowi mieszkańcy chcieli się

tu osied lać.

Powstanie lodowiska jest uzależnione od posiadania
odpowiedniego przyłącza energetycznego _ co generuje
dodatkowe, wysokie koszty. Czasowym rozwiązaniem
mogłoby być użycie lodowiska przenośnego, które jest

wykorzystywane w różnych lokalizacjach w zależności od
okoliczności. W tym roku lodowisko musi Zostać

zamontowane w Spodku podczas Mistrzostw Świata w
Hokeju, dlatego też nie było możliwe jego ustawienie w
innym miejscu. Na rynku zdecydowaliśmy się za to na

umieszczenie małego lodowiska, które nie jest naszą

własnością, a jedynie je wynajmujemy. W przyszłości
pomyślimy o innych dzielnicach. Naleźy jednak pamiętać o
wysokich kosztach takich rozwiązań.

M ieszka n ka - Przew odn iczqca
Zanqdu Rady lednostki
Pomocniczej nr 78:

Jest do sprzedania olbrzymia hala
magazynowa przy ul. Goetla.

Ad vocem:

Złożyliśmy wniosek o budowę hali
wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół
nr2wramachBudżetu
obywatelskiego - przy założeniu, że
koszt realizacji będzie wynosił 2 mln
zl. Zadaszony obiekt miał mieć
ch ara kter wielofunkcyjny - latem
słuŹyłby jako boisko, zimą jako

lodowisko.

Prezydent:

Hale przemysłowe i magazynowe są możliwe do
zaadaptowania na cele rekreacyjne, niestety odbywa się to
bardzo dużym kosztem. Często taka przebudowa jest droższa
niŹ budowa obiektu od podstaw. Stare technologie nie
przystają do obecnych warunków.
W najbliższym czasie decyzja o budowie obiektu sportowego
w dzielnicy nie jest brana pod uwagę.

Prezydent:

Koszt budowy hali z widownią, w której można byłoby
prowadzić rozgrywki, przy udziale kibiców to koszt ok. 6 - 8

mln zł.

Tańsze obiekty nie są już tak funkc.jonalne.

Mieszkaniec:

od dwóch lat szpital nie potrafi

Prezydent:

RealizuiemV niewielkie inwestycje na terenie szpitala,



znaleźć inWestora.
N ajprawdopodob n iej za chwilę
zmieni się prawodawstwo inikt przy

zdrowych zmysłach nie będzie chciał
ku pić szpitala.
CZy Miasto ma pomysł na

samodzielne zarządzanie szpitalem
w przypad ku braku zainteresowania
ze strony inwestorów?

dostosowując się do przepisów, jakie mają wejść w życie. Na

kompleksową inwestycję o koszcie kilkudziesięciu mln lub

większym miasta nie stać. Zdajemy sobie sprawę, że bez
kompleksowych inwestycji będzie trudno spełnić standardy
Wymagane prawem' a sam szpital straci na fun kcjona lności.
Szpital miał być przejmowany przez Szpitale Polskie S.A,
jednak wycofaliśmy się z tego pomysłu, co okazało się słuszną
decyzją. obecnie analizujemy sytuację pod względem
prawnym ifinansowym, przymierzamy się do wznowienia
poszukiwań inwestora. Sprawę nadzoruje wiceprezydent
Bogumił Sobula.
Zaznaczam, że nie planujemy sprzedaży. Zależy nam na

zwiększeniu fu n kcjona lności, w rezultacie na zbudowaniu
nowego obiektu. Równocześnie Ważne jest dla nas pozostanie
udziałowcem w spółce. Dobrym przykładem współpracy
miasta z inwestorem zewnętrznym jest funkcjonowanie
szpitala geriatryczn ego w Szopienicach.

Mieszkaniec:

Dwa lata temu jako rodzice
zgłasza liśmy wraz z dyrekcją
przedszkola konieczność budowy
ekranów dźwiękochłon nych przy

Miejskim Przedszkolu nr 72 na ul.

Bielskiej 1.

Co w przypadku 6-latków, które
mogłyby i chciałyby pójść do szkoły?
Jak zostanie rozwiązań sprawa
otwarcia oddziałów pierwszej klasy

dla 6-latków w mieście, w sytuacji
gdy dzieci w dzielnicy będzie za

mało na otwarcie pierwszej klasy W

najbliższej szkole? W jaki sposób
miasto Zorga n izuje pracę szkół?

Prezydent:

Realizujemy,,Program ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta KatoWice". Zaktualizowana została również ,,Mapa
akustyczna Katowic".

Przy podejmowaniu decyzji o miejscu montowania ekranów
kierujemy się zapisami w/w dokumentóW. Przystępujemy do
montażU ekranów w miejscach, w których generowany jest

największy h ałas.

Dopiero po montażu ekranów w miejscach bezwzględnie tego
wymagających, będzie możliwa ich budowa tam, gdzie

występuje zwiększony dyskomfort, wywołany ruchem
ulicznym.

Obecna sytuacja jest wynikiem polityki na szczeblu
centralnvm. Nie ma przymusu posłania dziecka do pierwszej

klasy w wieku 6lat. Będziemy mieć zatem do czynienia z

sytuacją, w której część nauczycieli nie będzie miało W tym
jednym roku szkolnym klas.

W gorszej sytuacji będą rodzice dzieci trzyletnich, dla których
nie będzie miejsca w przedszkolach. Rozważamy budowę
przedszkoli modułowych, na wzór modeIu stosowanego
w krajach skandynawskich, w których funkcjonują szkoły i
przedszkola modułowe stawiane bezpośrednio przy obiektach
sportowych.

W poprzednim roku udało s!ę stworzyć 170 nowych miejsc W

żłobkach. Chcielibyśmy, aby nowe miejsca powstały na

Kostuch n ie i os. Tysiąclecia.



Mieszkaniec:
Czy będzie uruchomiona droga
dojazdowa do przedszkola przez ul.

Leśników.

Z uwagi na bogate tradycje sportowe
kontrastujące z brakiem obiektu
sportowego jako mieszkańcy
składamy wniosek o budowę ha li.

Prezydent:

Tak, droga zostanie zmodernizowana w ramach przebudowy
Parku Murckowskiego. lnwestycja planowana jest w latach
zotłŻot8'

Przyjmujemy wniosek do rozwaźenia.

Mieszkaniec:

Lokatorzy lokali socjalnych są

niezmiernie uciążliwi d la pozostałych

mieszkańców mieszkań
komunalnych, którzy uczciWie płacą

czYnsz oraz regu larn ie u iszczają
pozostałe opłaty za media. obecnie
na tej samej klatce schodowej
znajdują się mieszkania socjalne, do
których dopłacają pozostali lokatorzy
oraz znacznie droższe komunalne.
N iesprawied liwie traktowany jest
podatnik, który płaci długi osób
zadłużonych ' W przypadku śmierci
najemcy lokalu socja ln ego

remontuje się mieszkanie, które
zajmował, po czym wprowadza
kolejnego' który ponownie je

dewastuje.

Prezydent:

Kwestie polityki mieszkaniowej, w tym komunalnych zasobóW
miejskich, regulowane 5ą przepisami nadrzędnymi,
tworzonymi na szczeblu centralnym. Prawo ustawowe
obowiązujące W nasŻym kraju jest nadrzędne i nie można
podejmować działań z nim sprzecznych.

Faktem jest, że w przypadku śmierci najemcy przed

wprowadzeniem kolejnego, należy mieszkanie uporządkować,
a ten obowiązek spoczywa na mieście. Z drugiej strony, jeżeli

ktoś dobrowolnie opuszcza mieszkanie, to jest zobowiązany
do doprowadzenia go do stanu jak przed zasiedleniem.

Prawdą jest, że wszystkie opłaty wykonywane Z tytułu
eksmisji jak i zasiedlania mieszkań socjalnych spoczywają na

społecZeńStWie.

Mieszkaniec:

Poruszam problem wędrówek
dzików które gromadzą się na

terenie pokopalnianym, czyli
w miejscu po byłym ogrodnictwie.
Ziemia jest zryta, dodatkowo locha z

młodymi może stanowić
n iebezpieczeństwo dla
mieszkańców. Należałaby ogrodzić
teren siatką i zabezpieczyć
mieszkańców przed zagroźeniami ze
strony tych zwierząt. Nie można
bezczynnie czekać na przejęcie tego
terenu przez Miasto.

Prezydent:

Działalność spółek górniczych ogranicza się do bieżącego
utrzymywania kopalni, nie stać ich na dodatkowe inwestycje.
Z tego też powodu rozpoczęty został proces przejmowania

terenóW na leżących do Holdingu.

W sprawie dzików podjęliśmy działania związane z ich

ódstrzałem, przez co liczba dorosłych dzików zredukowała się.

Dziki były również wyłapywane iwywożone, ale zauwaźalne
są powroty do miejsc, które zamieszkiwały. Dodatkowo
łagodna zima iwysoka temperatura zwiększyły liczbę miotów.
Te wszystkie czynniki wpływają na bardzo dużą liczebność
dzików.

Gdy obszar po ogrodnictwie zostanie pozyskany przez miasto,
będzie możliwe podjęcie działań zabezpieczających. Jak już

wcześniej wspomniałem, do sfinalizowania procedury
przeimowania terenu Wymagane jest wydanie decyzji Urzędu



Skarbowego a następnie Wojewody śląskiego.

Mieszkaniec:

Zwracam się z pismem, które zostało
podpisane przez mieszkańców w
sprawie wykonania podjazdu dla
wózków dziecięcych oraz
inwalidzkich do sklepu Lewiatan przy

Placu Kasprowicza 4 w Murckach.
Złożyłem ]'e u Pełnomocnika
Prezydenta ds. osób
N iepełnosprawnych. odpowiedź ze
strony spółdzielni ograniczała się do
informacji o braku pieniędzy. Czy

można z budżetu obywatelskiego
sfina nsować tę inwestycję lub
ewentualnie znaleźć inne
rozwiązanie?

Prezydent:

Przyjmuję wniosek do rozpatrzenia. Po analizie stanu
własnościowego będzie możliwe podjęcie rozmów z

właścicielem. Miasto nie moŹe prowadzić inwestycji na

terenie prywatnym.

Proszę o złożenie pisma, które stanie się przedmiotem analizy
i podejmowania działań interwencyjnych.

Mieszkaniec:

Społeczn ość murckowcka starzeje
się. Umiera więce.j osób niż się rodzi.
W dzielnicy nie ma inwestycji, więc
nic dziwnego że młodzi nie chcą się
do Murcek sprowadzać. Nie ma W

dzielnicy przystępnych cenowo
mieszkań, obiektów sportowo -
rekreacyjnych, ani nawet handlowo

- usługowych tvpu Lidl, Biedronka
itp.

czy Miasto rozważa przejęcie terenu
po szybie Stanisław?

Wejście do przychodni przy ul.

Samsonowicza nie jest dostosowana
dla matek z wózkami, osób
starszych i niepełnosprawnych.

Prezydent:

Zastanawialiśmy się nad pozyskaniem innych terenóW w
terenu szybu KWK Murcki. Każdorazowo decyzja musi
szczegółowo przeana lizowa na.

Niewątpliwie, najprostsze i najtańsze jest pozyskanie terenóW
na których nie stoją obiekty kubaturowe. W innym razie
koszty utrzymania takiego terenu znaczenie Wzrastają.

Przychodnia jest prywatna. Sprawdzę jakie warunki zostały
wydane pod zlokalizowanie funkcji przychodni w tym
budynku. Jeżeli nie będzie Źadnych n ieprawidłowości nie
będzie możliwa interwencja - gdyż nie jest to uprawnione.

tym
być

Mieszkaniec:

Murcki były dawniej dzielnicą
sportową. Znajdowały się tutaj kluby
sportowe z przeróżnym i sekcjami.
Wielkie su kcesy odnosiła drużyna
hokejowa. Obecnie nie ma

infrastru ktu ry sportowej - zarówno
obiektu zamkniętego, jak i

prawdziwego boiska z zapleczem

Prezydent:

Byłem i jestem zwolennikiem zlokalizowania lodowiska na

tym terenle. Aby taki obiekt wybudować, potrzebne są środki
finansowe. Na tę chwilę należy położyć nacisk na rozwój
dzielnicy pod względem mieszkalnictwa. Ważne jest

promowanie dzielnicy pod kątem jej największych atutóW,

czyli położenia blisko centrum miasta oraz zielonego,
przyjaznego mieszkańcom środowiska n atu ra ln ego,

czyniącego z Murcek najbardziej ,,zieloną" dzielnicę Katowic.



szatniowym' Nie możemy jako

dzieln ica, a również imiasto
poszczycić się sukcesami
sportowymi. Dzieci nie mają
możliwości trenoWania.

Czy istnieje szansa na wybudowanie
w dzieln icy lodowiska?

W Katowicach wielomilionowe dotacje dostają m.in. drużyny
piłki nożnej i hokeja. Wszystkie dobre kluby są dotowane
częściowo z budżetów miast, a w dużej mierze także przez

duże spółki państwowe. Mając na uwadze bardzo wysokie
koszty utrzymania klubów sportowych, aktywnie
poszukujemy sponsorów. Przyświeca nam idea stworzenia
jednego, interdyscyp lin arnego klubu sportowego tzw.

,,wielkiej GieKS-y", zrzeszającego różne dyscypliny sportowe
począWszy od szachów, po piłkę siatkową inożną na boksie
ko ń cząc.

W przeszłości brakowało systemowego i marketingowego
spojrzenia na sport. Bardzo młodzi iutalentowani sportowcy
powinni mieć możliwość startu i rozwo.ju kariery w rodzimych
klubach' Takie rozwiązania przynoszą korzyści, gdyż w
przypadku kolejnych transferów takiego zawodnika, rodzimy
klub sportowy, który przyczynił się do Wykreowania
zawodnika, otrzymuje pieniądze na swoją bieżącą działalność
statutową, m.in' przeznaczając środki na rozwój kolejnych
pokoleń młodzieży.

Mieszkaniec:

Proszę wskazać inne dzielnice, w
których nie działają dyskonty, w
których mieszkańcy o niższych

dochodach mogą zrobić zaku py?

Nawet małe gminy posiadają tego
rodza.ju sklepy.

Prezydent:

Brak dyskontu jest istotnym problemem dla dzielnicy.
Prowadziłem rozmowy z najważniejszymi inwestorami branźy
handlowej, zachęcając ich do budowy swoich sklepów w
Murckach. Niestety stoją oni na stanowisku, że lokowanie
sklepu na terenie dzielnicy jest dla nich nieopłacalne.

Zmienialiśmy pla n zagospodarowan ia przestrzennego

w sposób umożliwiający budowę takiego obiektu przy ul.

Bielskiej, ale działania te nie przyniosły oczekiwanego
rezultatu. Co więce.j, zachęcałem również inwestorów do
samodzielnego wskazywania miejsca, w którym ewentualnie
mógłby powstać ich sklep, co również nie spotkało się
z za interesowa n iem z ich strony.

Ten stan rzeczy związanyjest najprawdopodobn ie.j z niską
liczbą mieszkańców.

Będziemy pode'jmować kolejne wysiłki na rzecz zachęcania do
budowy obiektu handlowego w dzielnicy, jednakże będziemy
to czynić w granicach obowiązu'jącego prawa. ostateczna
decyzja o zlokalizowaniu nowej inwestycji w dzielnicy w pełni

za leży od inwestora.

Mieszkanka:

Zglaszam problem źle ustawionej
sygna lizacji na skrzyżowaniu, na

którym piesi długo oczekują na

zielone światło. Podobno
svgn alizacia ma inteligentny system

Prezydent:

Na sali obecni są przedstawiciele Wydziału Transportu oraz
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, którzy odnotowali pani

wniosek. W trakcie wizji lokalnej pracownicy sprawdzą
ustawienia systemu sygnalizacji, a w sytuacji potwierdzenia
n iep rawidłowości wprowadzą zmiany.



Zmiany śWiateł, ale czas oczekiwania
na zmianę iest bardzo długi.

Mieszkoniec:

W zeszłym roku z RJP nr 18

kierowaliśmy jako mieszkańcy
wniosek o moż|iwość realizowania
inwestycji mieszkaniowych,
polegających na budowie domów
jednorodzinnych na terenach
miejskich, ale nie było żadnej
odpowiedzi. Chodzi o zakup gruntów
w sposób indywidualny przez osoby
fizyczne.

Prezydent :

Sprawdzę powody braku odpowiedzi na pismo.

Jednocześnie pragnę Zaznaczyć, że terenów miejskich jest

niewiele.

Podstawowym terenem pod inwestycje mieszkaniowe jest

obszar po byłym ogrodnictwie'

Grunty można sprzedawać W procedurze przetargu lub

licytacji. Nie ma innego modelu zbywania nieruchomości.

Zakończenie spotkania:

Prezydent podziękował przybyłym mieszkańcom za tak liczne uczestnictwo W spotkaniu.

Kierownik Biura Prasowego przypomniał zebranym o możliwości skorzystania ze złożenia

indywidualnego wniosku przy stanowisku obsługiwanym przez pracowników Biura Prasowego.

Ponadto poinformował mieszkańców, że po zakończeniu spotkania można porozmawiać

indywidualnie z naczelnikami, dyrektorami jednostek organizacyjnych urzędu i przedstawiciela mi

służb miejskich obecnymi na spotkaniu.

PREZYDENT M dSA (ATOWICE
; ./ ,/-..ł
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sporządziło:
Biuro Prasowe UrZędu Miasta Katowice
Rynek 13,40 003 Katowice
tel.32 259 36 54
e-mail: konsultacie@katowice.eu
konsultacje.katowice.eu
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