
t.lT KHTOWICE
dla odmiany

Protokół z otwartego spotkania Prezydenta Miasta Katowice
z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr L5 Szopienice - Burowiec

z dnia 28 września 2015 roku

Organizator spotkania:
Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

Data:
28 września ŻoI5 r. godz. 17 'oo

Miejsce spotkania:
V| Liceum ogó|nokształcące im. J. Eługosza, ul. Lwowska 2

Uczestnicy spotkania:

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa;
Radni Miasta Katowice - Dariusz Łyczko iTomasz Rokicki;
RadniJednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice - Burowiec;
Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice;
Przedstawicie|e służb mundurowych Straży M iejskiej i PoIicji;
PrzedstawicieIe KZK Goą Katowickich Wodociągów S.A., Katowickiej Infrastruktury Wodno _
KanaIizacyjnej Sp. z o.o., Miejskiego P rzeds iębio rstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Zarządu UIic i Mostów oraz Zakładu
Zieleni M iejskiej;
M ieszka ńcy Burowca oraz Szop ie n ic

Przebieg spotka nia:

17.o0 _ rozpoczęcie spotkania - przywitanie uczestników przez Asystenta Prezydenta Miasta Katowice
17.05 - wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice
17.25 _ dyskusja (zgłaszanie wniosków przez mieszkańców)
18.30 _ podsumowanie izakończenie spotkania

Dla mieszkańców przygotowono moteriol informacyjny, w którym zowarto done dot. zoplanowonych
nd rok 2015 wydatków w dzielnicy oroz informacje o wnioskach złożonych do Budżetu
Obywatelskiego.



Rozpoczęcie spotkania:

Asystent Prezydenta Miasta Maciej Stachura przywitał wszystkich uczestników spotkania, przedstawił
p|an spotkania, obejmujący W pierwszej części wystąpienie Prezydenta Miasta
z zakresu działań prowadzonych na terenie miasta oraz zadań realizowanych w obrębie dzieInicy,

natomiast w drugiej części dyskusję, w trakcie której mieszkańcy będą mieIi okazję zgłaszać swoje
zapytania.
Asystent Prezydenta przekazał również informację o moż|iwości złożenia wniosków na piśmie przy

stanowisku obsługiwanym przez pracowników Biura Prasowego Urzędu Miasta.
Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice:

Prezydent powitał mieszkańców i podziękował im za przybycie. Następnie zaprezentował
najważniejsze działania prowadzone na terenie miasta, W tym największe inWestycje realizowane
w ostatnich latach (tj. nowa siedziba NOSPR-u oraz M iędzyna rod owego Centrum Kongresowego,
budowa infrastruktury towarzyszącej powstaniu Muzeum ś|ąskiego). omówione zostaty też działania
zmierzające do zakończenia przebudowy katowickiego Rynku. Ko|ejno Prezydent Miasta odniósł się
do organizacji wydarzeń sportowych - ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn
oraz p rzyszłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej, a także wydarzeń ku|turalnych (tj. festiwali
muzycznych Turon Nowa Muzyka, Off Festiwal oraz Rawa Blues Festiwal) oraz o charakterze
konferencyjnym - tj. Europejski Kongres Gospodarczy.
Następnie Prezydent nawiązał do swojej ,|umowy z mieszkańcami" i zaprezentował postępy

w realizacji zapisóW w/w umowy. Do tej pory udało się m.in. wprowadzić do budżetu miasta
zamierzenie inWestycyjne, polegające na budowie trzech basenów w dzieInicach: w tym jednego

na pograniczu Ligoty i Piotrowice. Kolejne baseny mają powstać naprzeciwko Parku Kościuszki oraz na

granicy Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej, opcjonalnie przy u|. Konnej W Szopienicach. Prezydent
przedstawił również informacje dotyczące nowych rozwiązań komunikacyjnych, polegających na

poprowadzeniu linii tramwajowej na południe, budowie centróW przesiadkowych typu Park&Ride
oraz nowych ścieżek rowerowych tączących dzie|nice z centrum miasta Wraz z rozbudową sieci
wypożycza Ini rowerowych.
W daIszym ciągu prezentacji omówiona została I i Il edycja Budżetu obywatelskiego oraz wnioski
składane w Jednostce Pomocniczej Szopienice - Burowiec w ramach tego procesu.

Po prezentacii Prezvdent oddał ełos mieszkańcom.

Wnioski zgłaszane w trakcie spotkania przez mieszkańców Jednostki Pomocnicze|
nr 15 Szopienice - Burowiec

Zgłoszony wniosek odpowiedź

Mieszkdnkd - Stowarzyszenie Dla Szopienic:

W jaki sposób zostanie rozwiązany problem
składowania toksycznych odpadów na terenie
byłej H uty Metali Nieżelaznych?

Proszę o przedstawienie informacji na temat
pla nowa nej budowy komunalnego osiedla
mieszka niowego przY ul. obrońców
Westerplatte w dz ie ln icv Szo pie n ice.

Prezydent:

Firma pryWatna, która zajmowała się utylizac.ią od-
padów nie bezpiecz nych, składowała je na działkach
położo nych przy u|' Woźnia ka.

odpady były składowane na działce, na której zloka-
Iizowane zostaly instalacje i urządzenia do odzysku
i unieszkodIiwiania odpadów. Działka ta stanowiła
własność firmy Eko-Szop Sp. z o.o. Należy zaznaczyć,
że firma ta działała |egaInie, gdyż uzyskała pozwole-



CzY prace budowlane rozpoczną się
w paździe rn iku?

jakie jest ostateczne stanowisko Miasta
wobec budowy lzby Pracy Twórczej
katowickiego ańysty H iIa rego Krzysztofiaka?
Czy Miasto będzie zabiegać o pozyskanie
obrazów?

nie na prowadzenie takiego rodzaju działaIności od
M a rszałka Województwa Śląskiego.

Prob|em tkwił w tym, że firma ta nie unieszkodIiwia-
ta tych odpadów, co więcej, zaczęła je składować
w sposób niekontrolowany ibez wymaganych po-
zwoleń, również na sąsiadującej działce, na której
nie miały prawa być gromadzone.

osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy zostały za_

trzymane przez organy ścigania. W chwili obecnej
nie można podjąć działań zastępczych. Właściwym
organem do wyegzekwowania obowiązku usunięcia
odpadów jest Marszałek Województwa Śląskiego.

Miasto do tej pory wydało ok. 300 000 zł na zabez_
pieczenie tego terenu, czyli ogrodzenie, wykonanie
oświetlenia oraz zainsta|owanie monitoringu wizyj-
nego.

W dalszym etapie postępowania egzekucyjnego
moż|iwe jest wykonanie zastępcze, polegające na

sa modzielnej utylizacji odpadów n ie bezpiecznych.

Koszt utylizacji szacowany jest na kilkanaście milio-
nów złotych.

W celu wykonania zastępczego iutylizacji odpadów
potrzebne będzie zdobycie odpowiednich środków
w ramach dofinansowania zadania z Narodowego
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
lub Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska'

Obecnie powstaje plan zagospoda rowa n ia prze-
strzennego dla tego obszaru. Teren ten zostanie
przeznaczony pod inwestycje przemysłowe, które
przy produkcji będą również zobowiązane do pro-
wadzenia działań skutecznie ochraniających środo-
wisko.

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Romon Buta:

Temat budowy osiedla mieszkań komunaInych jest
jak najbardziej aktualny. Nowa tkanka mieszkaniowa
sprawia, że dzielnica się ożywia'
Pierwszy etap budowy osiedla będzie reaIizowany na

działkach administracyjnych o numerach 42 i 44.
Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawca przystąpi do
prac. środki na ten ceI zostały zabezpieczone.
Dysponujemy gotowym projektem. Jeżeli warunki
pogodowe nie pozwolą na rozpoczęcie inwestyc.ji
w tym roku, to prace budow|ane będą realizowane
wiosną roku przyszłego. Będziemy zabiegać również
o pozvskanie z zasobu Skarbu Państwa sasiednieeo



terenu, czyli dziatek od nr 46 do 50, celem
wybudowania całego kompIeksu osied lowego.

Prezydent:

P|any adaptacji budynku przy ul. Wiosny Ludów 5,

w którym urodził się i mieszkał Hi|ary Krzysztofiak,
na galerię ze stałą Wystawą jego prac były
przedmiotem konsultacji społecznych. Mieszkańcy
uczestniczący w konsultacjach, w ponad 70%,

opowiedzieIi się za realizacją tego p rzedsięwzięcia.
Pie n iądze na opTacowanle ko nce pcji

architektonicznej miał KZGM. ostatecznie okazało
się, że wdowa chciała, by muzeum męża naIeżało do
Muzeum ś|ąskiego, a nie Muzeum Historii Katowic.
Muzeum Śląskie, jako instytucja kultury należy do
Urzędu M a rszałkows kiego Województwa Śląskiego.
W przypadku chęci wypełnienia woli wdowy
zaangażowany W rozmowy musiałby zostać
Marszałek, przy marginaInym udzia|e Miasta.
JeŹeIi ze strony mieszkańców jest wo|a do
ponownego podjęcia rozmów z wdową, podejmiemy
się tego zadania ispróbujemy dowiedzieć się, czy są
jakiekolwiek szanse na pozyskanie obrazów. Zdajemy
sobie sprawę z tego, ze ożywienie kulturaIne
i wszeIakie działania związane z inicjatywami
ku ltu rotwó rczym i mogę pozytywnie wpłynąć
na rozwój dzie In icy.

Mieszkanka:

Wracam do prośby o doposażenie placu
zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 65

w Szopienicach. Zadanie zostało zgłoszone do
zeszłorocznej edycji Budżetu obywateIskiego,
ale przegrało dwoma głosami z innym
przedszko|em. W tym roku róWnież staramy
slę o realizację zadania. Jeżeli itym razem
projekt nie wygra, liczymy na sfinansowanie z

budżetu miasta, tym bardzie.j że
potrzebujemy jedynie ok. 6 tys. zł.

Prezydent:

Sprawa doposażenia jest mi znana. Wniosek
został odnotowany i potraktowany jako istotny.

Mieszkanka:

Jako p rzedsta wicie lka zakładu optycznego
przv u. obrońcóW Westerp|atte muszę złożVć

Prezydent:

Przeanalizu.jemy organizację ruchu przy u|. obrońców



skargę na negatywne efekty przebudowy W/W

ulicy. UIica została zamknięta dla

samochodów. KIienci i dostaWcy nie mogą
d o'jec hać samochodem do punktów
usługowych, nie mogą również przy nich

zaparkować. osoby starsze mają probIem
z dotarciem. Jeden z dostawców został
okradziony, cdy zaparkował da|eko od
za kład u.

Szopienicki deptak nie spełnia swojej funkcji.
Po zmroku nikt nie odważy się nim przejść.

Decyzja o zamykaniu tej ulicy dla ruchu jest

nieporozumieniem i została wydana zbyt
pochopnie.

Przebudowa torów tramwajowych
spowodowała ogromną uc iążliwość dIa

otoczenia. Tramwaje generują hałas, który był
mniej dokuczliwy przed modernizacją niż
obecnie.

Weste rplatte.

Naczelnik Wydziału lnwestycji przeanaIizuje wniosek
dot. torowiska tramwajowego. Prace modernizacyjne
miały na względzie popraWę komfońu przyjazdu.
Zastosowane zostały najnowsze tech nologie
za pewniające wytłumienie dźwięków, przy spełnie niu

wszystkich obowiązujących standardów. Trzeba
zatem sprawdzić prawidłowość wykonania
inwestycji.

Mieszkanka:

Podobno z wniosku mieszkańców uIica

obrońców Westerplatte została za m kn ięta.
jednakże nikt nie zna osób, które pod

rzekomym wnioskiem się podpisały.

Prezydent:

Po przea na lizowa niu sprawy i wyciągnięciu
wniosków, udzielimy odpowiedzi na piśmie. Jeżeli
większość mieszkańców żąda powrotu do ruchu
kołowego, jestem otwańy ńa przywrócenie dawnej
orga nizacji ruch u.

Mieszkaniec:

Należy uporządkowac koryto rzeki Rawy na

odcinku od Szkoty Podstawowej nr 44 do
torów tramwajowych. Koryto jest

zaniedbane, nikt go nie kontroluje, nie
wykonuje pra c porządkowych, występuje
duże zamu|enie. Za przykład zaniedbań
można uznać fakt wyrośnięcia brzózki na

środ ku koryta.

Prezydent:

Rzeka administrowana jest przez RegionaIny Zarząd
Gospoda rki Wodnej w Gliwicach.
Zwrócimy się pismem interwencyjnym do w/w
instytucji. NaczeInika WZK proszę o dokonanie wizji
lokaInej ze służbami miejskimiW tym terenie.

N acze l ni k Wyd zi ału Zarzqd ze n i a Kryzy sowe go :

od ujścia' tzw. Leśnego Potoku, Rawa należy
do RZGW. Spór kompetencyjny Występuje na

wcześniejszym odcinku Rawy, czyli od granicy
z Chorzowem do węzła murckowskiego. Miasto na

tym odcinku podejmuje działania na rzecz

za bezpieczenia koryta Rawy. l nwestowa nie pieniędzy
pod wzg|ędem forma lno-p rawnym na odcinku
zarządzanym przez zeWnętrzny podmiot nie jest
za sad nym działa niem.



Mieszkaniec:

Proszę o wykonanie oświetIenia osiedIa
Szop ie n ice należącego do Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Po zmierzchu na

tym terenie jest bardzo niebezpiecznie.
Jednocześnie składam pod z ię kowa n ia

za sprawny i fachowy remont kanalizacji
na osied lu.

Prezyde nt:

Wniosek został od notowa ny.

Mieszkaniec:

Wniosek o równomierne rozlokowanie
najemców mieszka ń socja |nych.

Skumulowanie lokali socjalnych na terenie
Szopienic powoduje degradację tej dzielnicy.

Rośnie przestępczość, także wśród
najmłodszych. Przez przes ied le nia

w dzielnicy tworzy się swoiste getto.

Prezydent:

Tam, gdzie znajduje się miejski zasób mieszkaniowy
Iub istnieje możliwość wynajęcia lokali mieszkaInych
po najniższych kosztach, jesteśmy zobowiązani do
stworzenia mieszkań socjaInych, które mają służyć
osobom najbardziej potrzebującym, będącym
W trudnej sytuacji życiowej. Prawdą jest,

że patologiczne zachowania mają tendencje
do rozszerzania i utrwalania się W otoczeniu,
w którym występują, a le M iasto sta ra się te mu
zaradzić. Najemcy mieszkań socjalnych lokowani są
w różnych częściach miasta, również w dzielnicach
Załęże i Ligota. Każdorazowe Wystąpienie
jakichkolwiek zaburzeń zasad porządku pub|icznego
należy zgłaszać właściwym służbom miejskim, które
mają obowiązek podjęcia stosownej interwencji.

Mieszkaniec:

Zgłaszam prob|em z funkcjonującą przy
u|. Morawa 16 złomnicą, która generuje
hałas, u n ie możliwiający przebywanie
w mieszkaniach. Występują ciągłe kradzieże
elementów staIowych w calej okolicy. Kratki
żeliwne zostaty zastąpione betonowymi, a te
nie spełniają swojej funkcji. Podczas dużych
opadów woda wy|ewa się z kanalizacji
deszczowej, która nie nadąża z jej od biorem.
Każda interwencja straży Miejskiej kończy się
wybijaniem szyb w m iesz ka n ia ch,

obIewaniem budynków fa rbą.

Prezydent:

.Ja ko Wiceprezydent podejmowałem działania
mające na celu likwidację prywatnych punktów
odbioru na rzecz centra|nej złomnicy _ nad którą
była by moż|iwość sprawowania kontroli.
Swoboda działaIności gospodarczej, łatWy dostęp
do uzyskania pozwoleń, przy niewieIkiej iIości
warunków, uniemożliwia całkowite zniweIowanie
pro ble m u.

Straż Miejska prowadzi działania kontroIne, sprawdza
czY aktualne są pozwo|enia na prowadzenie
działa Iności gospoda rczej.

Wniosek zostanie skierowany do Pani Naczelnik
Wydziału Kształtowa n ia Środowiska.

Mieszkaniec:

W Miejskim ośrodku sportowym przY

ul. 11 Listopada w Szopienicach komercyjna
firma, która stworzyła UKS' samodzielnie

Prezydent:

Sprawa od kilku tygodni jest mi znana' Będziemy



użytkuje boisko (częstokroć jest ono puste),
podczas gdy na drugim boisku w tym czasie
znajdują się nawet cztery drużyny dzieci z

dz ie In icy.

W konsekwencji dzieci i młodzież nie mają
możliwości uprawienia sportu. ośrodek został
przywłaszczony przez komercyjną firmę' co
jest Wypaczeniem idei działania miejskich
obiektów spońowych, które stwoTzone
zostały z mvślą o potrzebach mieszkańców.

wyjaśniać ten proceder W przypadku
n ie pra widłowości podjęte zostaną odpowiednie
kroki. JeżeIi Zarzuty się potwierdzą, będą wykonane
działania napraWcze. ośrodek musi słuŹyć lokalnej
s połeczności.

Mieszkanko - Przewodniczqco KIubu Seniora
w Szopienicach:

Brakuje w dzielnicy miejsca integracji dla
seniorów, którzy z uwagi na niskie emerytury
izły stan zdrowia nie mają możliwości
przebywania w typowych kome rcyj nych
kawia rniach iinnych miejscach publicznych.

Prezydent:

Z zasobu komunalnego Miasta na|eży Wytypować
lokal, który będzie można przekazać seniorom na

działa lność Klubu Se nio ra.

Poroszę Nacze!nika Wydziału Budynków i Dróg
o zajęcie stanowiska w sprawie.

Mieszkonka z ul. Wiosny Ludów:

Zglaszam problem zdegradowanego nasypu
kolejowego. Jego fatalny stan istotnie wpiywa
na bra k bezpieczeństwa mieszkańców
okolicznych budvnków na|eżącvch do miasta.
Nigdy nie był remontowany. Czy UM może
wyegzekwować od właściciela za bez piecze n ie
terenu?

Prezydent:

Zwrócimy się z pisemną interwencją do PKP.

Potrzebna jest wizja lokalna przy udziale Naczelnika
Wydziału Zarządzania Kryzysowego. W za |eżności od
wyników oględzin zostanie przygotowany Wniosek do
PKP z prośbą o zabezpieczenie nasypu kolejowego
przed d a lszą degradac1'ą.

Mieszkaniec Przewodniczqcy Rady Jednostki
Pomocniczej nr 75:

Prośba o wyjaśnienie powodów decyzji dot.
zaprzestania przekazywa n ia pieniędzy
w kwocie 150.000 zł na zadania wskazywane
przez radnych dzielnicy. Radni nie mogą
partycypować finansowo w drobnych
działaniach _ festyny dzielnicowe. Jaki jest
pomysł na funkcjonowanie Rad Jednostek
Pomocniczych?

Fundusze aktywizowały loka Iną społeczność,
mieszkańcy zaczę|i się jednoczyć _ przynosiły
wymierne efekty.

Przy przebudowie układu komunikacyjnego w
centrum Szo pie n ic powstały bariery
architektoniczne. Postawienie barierek 40 cm
od skraju uIicv istotnie zmniejszyło szerokość

Prezydent:

Należy zdementować pog|ąd, że 150 000 zł zostało
odebrane radom, a więc pokrzywdzone zostały
dzielnice. Pieniądze te były zawsze były integraIną
częścią budżetu ogólnego i pokrywały wydatki
pubIiczne w dzieInicach _ niezależnie czy o ich
przeznaczeniu decydowali radni dzielnicowi wraz
z dysponentami środków finansowych, czy radni
miasta.

Dzialanie Radjest niezmiernie ważne d|a bieżącego
funkcjonowania dzielnicy. DziałaIność Rad lednostek
Pomocniczych po|ega na ścisłej współpracy z radnymi
miasta i kierownikami jednostek miejskich oraz
naczelnikami wydziałów. Radni jed nostek
pomocniczych powinni informować o problemach
wvstępuiacvch w dzieInicv. RadV powinnV również



chodników, a to spowodowało problemy w
wymijaniu się przechodniów, osób
niepełnosprawnych i matek z wózkami.

sygnaIizować potrzeby przyjęcia nowych rozwiązań,
poprawiających fu n kcjo nowa n ie dzieInicy.

Jednym z wieIu powodów decyzji o przesunięciu tych
środków był fakt, że zadania z|ecane przez radnych
jednostek pomocniczych były wykonywane bez
wiedzy Rady M iasta Katowice. Ponadto w Katowicach
wdrożony został proces demokratycznego wyboru
zadań do reaIizacji, czy|i Budżet obywatelski. Budżet
wzrósł do kwoty 20 mln zł, dzięki czemu powiększył
się wachIarz możliwości reaIizacji zadań. Radni
dzie|nicowi mogą W tym procesie w pełnoprawny
sposó b uczestn iczyć.

Poza moż|iwością Wykorzystania Budżetu
obywatelskiego Rady mają również inicjatywę
uchwałodawczą. Rady w drodze uchwał mogą
składać wnioski do budżetu ogólnego. Wnioski, które
uzyskają akceptację Rady Miasta Katowice zostaną
ujęte w uchwale budżetowej, a następnie zostaną
p rze ka za ne do realizacji.

W odniesieniu do barierek, NaczeInik Wydziału
lnwestycji i MZU iM proszony jest o wizję lokalną
i analizę wytycznych projektowych. Tylko
w przypadku potwierdzenia możliwości przesunięcia
barierek, wn iosek zostanie wykonany.

Dyrektor Miejskiego Zarzqdu Ulic
Wronowski:

Barierki musza być stawiane
odleglości od krawędzi d rogi.

wykonane zgodnie z p rze pisa m i.

i Mostów Konrdd

w od powied niej
Zada n ie zostało

Prezydent:

Po przea na lizowa n iu wytycznych projektowych
i dokonaniu wizji lokaInej sprawdzimy moż|iwości
przesu n ięc ia ba rie re k.

Mieszkanka:

Przy Szkole Podstawowe.j nr 42 na ulicy
Wiosny Ludów przez barierki szerokość
chodnika jest tak niewielka, że Iedwo dwoje
dzieci się na nim mieści, a co dopiero dorośli.

Prezydent:

Sprawdzimy, czY istnieje możliwość dokonania
modyfikacji.



Mieszkanka:

SŻopienice ubożeją z dnia na dzień, nie ma
zakładów pracy. W centralnej części przy ul.

obrońców Westerplatte znajdują się ostatnie
drobne punkty handlowo - usługowe. |ch
zamknięcie spowoduje da|szą degradację _

zamknięcie uIicy d|a ruchu' zakaz parkowania
nie poprawia sytuacji w prowadzeniu
d ziała lności.

Przebudowa ulicy obrońców Weste rplatte,
a w szczególności otoczenia przy przystanku
tramwajowym obok poczty stworzyła bariery
architektoniczne. Do przystanku trudno się
dostać starszym, niepełnosprawnym. Z tego
przystanku również bardzo trudno wsiąść do
tramwaju. Przystanek tramwajowy nie jest
dostosowany do potrzeb osób starszych.
PoWinno się zmodyfikować nowy wygląd
centraInej części dzieInicy, przywracając jej
funkcjonalność - umożliwić klientom
pa rkowa n ie oraz poprawić dojście
do przystanku.

Prezydent:

Wnioski dotyczące zmiany organizacji ruchu oraz
Występowania barier architektonicznych, W tym
również dotyczące utrudnionego dostępu do
tramWaju, zosta ną skrupulatnie przea na lizowa ne.

odnośnie przystanku tramwajowego - w przypadku
potwierdzenia Występowania utrudnień _ zwrócimy
się do Tramwajów Ś |ąskich.

Mieszkaniec z ul. Korczaka:

Bezpośrednio przy osiedIu na odcinku
od byłej piaskowni do mostu w oko|icy
starego zamkniętego tunelu znajduje się

,dziki przejazd". Kierowcy, jak i piesi itak
korzystają z tego fragmentu, by się
przemieszczać. Potrzebna jest zatem budowa
100 metrów drogi na tym odcinku.

Prezydent:
Pracujemy nad projektem, umoż|iwiającym
zlikwidowa n ie problemu tzw. ,,dzikiego przejazdu".

Wymagane jest u regulowa n ie stanu
własnościowego. Poprawimy przejazd, tak by był
bezpieczny i fu nkcjonalnV.

Mieszkaniec:

Wniosek o podniesienie estetyki
i funkcjonalności dzielnlcy, choćby
w kontekście nowo powstałego deptaku.
oprócz wypracowania rozwiązań
logistycznych dla przedsiębiorców
prowadzących działaIność, potrzebne są
ławki, zieleń, miejsca dIa wyprowadzenia
psów.

Największe zastrzeżenia mam do dworca w
Szopienicach - mimo że jego modernizacja
nie na|eży do kompetencji miasta to należy
podjąć działania mające na celu zmianę jego

obecnego wyg|ądu.

Prezydent:

Zakład Zieleni Miejskiej podejmie działania na rzecz
zagospod a rowa n ia deptaku i Wyposażania
go w zieleń oraz ławki.

Dworzec kolejowy ma zostać zmodernizowany
w ramach przebudowy linii kolejowej. Inwestycja
będzie dokonywane przez właściciela, czyli PKP.

L50 000 zł d |a jednej dzielnicy to ponad 3 m|n zł
w skaIi całego miasta. Ta suma umożliwia wykonanie
istotnych zadań.

W przypadku drobnych wydatków istnieje ryzyko
zakłócenia odpowiedniej kolejności reaIizacji zadań.
Podiecie decvzii o zakupie sprzetu audiowizualnego



W kontekście a ktywiza cji obywateli
przeniesienie pieniędzy w wysokości L50 000
zł. zatraca się e|ement partycypacji obywateli
W życiu miasta w odniesieniu do drobnych
przedsięwzięć na rzecz dzie ln icy.

Można byłoby zastanowić się nad
stworzeniem świetlicy dla młodzieży
na wzór świetlicy d ziałającej
w Siemianowicach Śląskich w dzieInicy Hugo.

dIa pIacówki oświatowej uniemożliwiło wykonanie
w pierwszej kolejności poprawy wentylacji W samym
budynku, chociaż pod wzg|ędem istotności miało
ono priorytet realizacji' Gdy pieniędzy w budżecie
nie wystarcza na wszystkie potrzeby, a rezerwa
celowa do dyspozycji Rad .Jednostek Pomocniczych
wydatkowana jest przez nie tylko częściowo aIbo
w całości, jednak na zadania o niższym stopniu
priorytetowości, zasadnym było podjęcie decyzji
o przesu n ięciu środków.

Pieniądze w budŹecie miejskim dają gwarancję
reaIizacji zdań najistotniel'szvch W rocznei
pers pektywie.

M ies zkanka Stowarzys ze n i e d I a Szo pi e n i c :

Zgłaszam probIem zaśmiecania obszarów
n iezagos pod a rowa nych na dużą ska|ę,

np. teren obok nowego osiedla przy
ul. Andersa, tereny przy|egłe do cmentarzy
ewangelickiego oraz katolickiego.

Jakim podmiotom naIeży zgłaszać takie
problemy?

Prezydent:

Zgłoszenie tego typu przyjmowane są przez straż
M iejską.
W mieście została powołana specjalna grupa
ds. gospodarki komunaInej, której nadrzędnym
ceIem jest dbałość o porządek na terenach
gminnych, jak i prywatnych.

Zakończenie spotkania

Asystent Prezydenta zakończył spotkanie, zachęcając mieszkańców do skorzystania z moż|iwości
ztożenia indywiduaInego wniosku przy stoisku obsługiwanym przez pracowników Biura Prasowego
oraz do kontaktu z obecnymi na spotkaniu p rzed stawiciela mi komórek ijednostek Urzędu.

Prezydent Miasta podziękował mieszkańcom za udział w spotkaniu oraz za wszystkie zgłaszane uwagi.

Urząd postara się sukcesywnie rozwiązywać wskazane na spotkaniu problemy. Prezydent
poinformował również, że jeżeli mieszkańcy mają jakiekolwiek prob|emy i zapytania mogą je również
kierować do WiceprezydentóW czy też NaczeIników.

Radny Dariusz Łyczko złożył dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ].50 000 zł, o przeznaczeniu których
decydowaIi RadniJednostek Pomocniczych. Zachęcił radnych do współpracy z wydziałami i miejskimi
instytucja m i.

Radny Tomasz Rokicki zaprosił mieszkańców na cotygodniowe dyżury Rady Jednostki Pomocniczej
oraz własne, które odbywają się w co drugi wtorek miesiąca w szopienickim ratuszu, przy ul. Wiosny
Ludów 24 ico drugą środę w Miejskim Domu Kultury przv ul. Ha|lera 28 na Burowcu.

sporZądziło:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40 OO3 Katowice
tel. 32 2593 554
e-mail: konsultacje@ katowice. eu
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