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BRM.0012.8.6.2016.PS 
 

Protokół nr 17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 

Data posiedzenia: 21.06.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad  Komisji:  13:00. 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  14:30. 
 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński. 
Biuro Rady Miasta:  Piotr Sawicki. 
 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 11 ogółem). 
Radni nieobecni:  

1. Arkadiusz Godlewski, 
2. Aleksander Uszok. 

 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Wiceprezydent m. Katowice- Waldemar Bojarun, 
2. Wiceprezydent m. Katowice- Marzena Szuba, 
3. Prezes Zarządu Fabryki Żarówek "HELIOS" Sp. z o.o.- Antoni Szabla, 
4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta- Katarzyna Staś,  
5. Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego- Jerzy Pogoda,  
6. Przedstawiciel Wydziału Rozwoju Miasta- Agnieszka Hajduk-Smaczniewska,  
7. Firma Terplan sp. z o.o.- Maciej Wyszyński, 
8. Przedstawiciel mediów-Grzegorz Żądło. 
 
 
Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński powitał gości oraz członków Komisji, po czym 
zapoznał zebranych z planowanym porządkiem obrad.  
Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (6 głosów „za”) przedstawiony porządek: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Prezentacja firm działających na terenie miasta Katowice-Helios sp. z o.o. 
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 

1. [DS-617/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”. 

2. [DS-621/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.  + prezentacja  mpzp. 
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3. [DS-622/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 
ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.  + prezentacja mpzp. 

5. Korespondencja i komunikaty: 
1. Prezentacja rozwiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego -Bocheńskiego w Katowicach. 
2. Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie (6 głosów „za”) protokół nr 16 (BRM.0012.8.5.2016.PS)  
z posiedzenia Komisji w dniu 17.05.2016 r. 
 
 
Punkt 3. 
Prezentacja firm działających na terenie miasta Katowice-Helios sp. z o.o. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił Prezesa Zarządu Fabryki Żarówek "HELIOS" 
Sp. z o.o.- Pana Antoniego  Szablę o przedstawienie przedmiotowych  informacji.  
 

Pan Prezes A. Szabla omówił główne zagadnienia dot. historii, jak również bieżącej działalności 
Fabryki Żarówek "HELIOS" Sp. z o. o. (dawne Śląskie Zakłady Lamp Żarowych). 
 

Pan Prezes m.in. poinformował, że Fabryka Lamp Żarowych „Helios” została założona w 1933 r. 
przez Romana i Herminę Frischerów oraz Maurycego Weissberga; i już przed wojną dzięki 
produktom wysokiej jakości, skutecznie konkurowała z silnymi markami jak np.: Philips czy Osram. 
 

Po wojnie została upaństwowiona i przechodziła różne stadia organizacyjne, była łączona z innymi 
kombinatami. Zatrudniała ok. 1000 osób i była eksporterem głównie na rynki krajów RWPG. 
 

Pan Prezes nadmienił także, iż po przemianach ustrojowych, firma odnalazła się w nowej 
rzeczywistości  gospodarczej, w 1994 r. przyjęła nazwę HELIOS i jako przedsiębiorstwo państwowe 
funkcjonowała do 2009 r. Następnie w 2009 r. została przekształcona w jednoosobową spółkę 
Skarbu Państwa i sprywatyzowana w 2011 r. Pakiet większościowy (92%) nabyła firma ISKRA PJSC 
z Ukrainy, a 8% przypadło pracownikom i emerytom.  
 

Wskazał również, że obecnie HELIOS sp. z o.o. zatrudnia ok. 120 osób, a jego działalność 
koncentruje się w dwóch obszarach: produkcja i handel. Przychody firmy to ok. 23-30 mln złotych. 
Oferowane produkty mają charakter specjalistyczny i nie podlegają regulacjom UE. Firma nie 
konkuruje z innymi podmiotami, lecz uzupełnia ofertę na rynku. 
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Firma ma siedzibę w centrum miasta; wiążą się z tym wysokie daniny z tytułu podatku od 
nieruchomości i użytkowania wieczystego. Pomimo planów zmian lokalizacji, siedziba firmy nadal 
mieści się  w Katowicach przy ul. 1 Maja.   
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Prezesowi za przedstawione 
informacje i  otworzył dyskusję.  
Na wstępie wyraził zainteresowanie kondycją finansową Spółki i stwierdził, że stabilna pozycja 
firmy jest istotna dla Miasta. Dodał, że Komisja jest otwarta na ewentualne sugestie i postulaty 
firmy wobec Miasta; wyraził zrozumienie, że daniny dot. nieruchomości stanowią pewną 
uciążliwość dla Spółki, lecz niestety ich wysokość dyktuje rynek.  
 

Pan Radny K. Pieczyński zapytał o ilość osób zatrudnionych w  firmie i wysokość średniego 
wynagrodzenia. 
 

Pan Prezes A. Szabla poinformował, że HELIOS sp. z o.o. zatrudnia około 120 osób. Wyłączając 
wynagrodzenia kadry kierowniczej, wysokość średniej pensji oscyluje poniżej średniej krajowej. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński odnosząc się do podejmowanych w niedalekiej 
przeszłości procedur planistycznych, zapytał, czy władze Spółki odniosły się lub miały jakieś 
zastrzeżenia odnośnie zmian w mpzp obejmującym obszar jej siedziby. 
 

Pan Prezes A. Szabla poinformował, że projekt przewidywał (ocenianą negatywnie) ingerencję w 
obszar zakładu, polegającą na budowie drogi; ostatecznie jednak do tego nie doszło. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński zapytał, czy wspomniane przez Pana Prezesa plany 
innej alokacji Spółki obejmowały obszar w granicach Miasta Katowice, czy też zakładały lokalizację 
siedziby  w innym mieście.  
 

Pan Prezes A. Szabla odpowiedział, że w latach 2006-2008 była opracowana alokacja do 
Sosnowca. Względy formalne zaważyły, iż z tych planów zrezygnowano.  
Wskazał ponownie na wysokie opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, które odciskają piętno na 
kondycji finansowej Spółki.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński zapytał, czy całość terenu Spółki jest potrzebna do 
działalności produkcyjnej. Być może szansą na rozwiązanie problemu wysokich opłat, byłaby 
sprzedaż części niewykorzystywanego areału. 
 

Pan Prezes A. Szabla odpowiedział, iż działalność produkcyjna firmy nie obejmuje całego obszaru, 
lecz co do ewentualnej sprzedaży niewykorzystywanego areału trudno mu się wypowiadać, gdyż 
jest to w gestii właściciela. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński jeszcze raz podziękował Panu Prezesowi za aktywny 
udział w posiedzeniu Komisji i wobec braku innych pytań lub uwag stwierdził wyczerpanie punktu 
3. 
Pan Prezes A. Szabla podziękował za zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i 
możliwość przedstawienia informacji o Spółce HELIOS. 
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Punkt 4. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.  
 

1. [DS-617/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił Panią K. Staś Naczelnika Wydziału Rozwoju 
Miasta o przedstawienie projektu uchwały. 
 

Pani Naczelnik K. Staś omówiła podstawowe założenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Katowice na lata 2016-2022”. Wskazała, że Program jest kontynuacją wcześniejszych działań 
Miasta w zakresie rewitalizacji. W  2014 r.  rozpoczęto przygotowania do opracowania Programu 
w oparciu o wytyczne ministerialne. W październiku 2015 r. weszła w życie nowa ustawa o 
rewitalizacji, która przyniosła zupełnie nowe regulacje prawne.  
 

Program jest opracowany na podstawie wytycznych ministerialnych.  
Pani Naczelnik nadmieniła, że jednymi z głównych elementów opracowania programu, to definicje 
kluczowe takie jak m.in: stan kryzysowy; obszar rewitalizacji;  obszar zdegradowany.  
Zwróciła uwagę, że w odróżnieniu od wcześniejszych programów, gdzie akcentowane były zadania 
dotyczące tzw. „infrastruktury twardej” takiej jak np. remonty dróg, placów, czy kamienic; tutaj 
nacisk położony jest przede wszystkim na negatywne zjawiska społeczne.  
Aby wyznaczyć obszary zdegradowane, przygotowano diagnozę, która obejmuje cztery sfery: 
społeczno-gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, koordynowanej przez Pana prof. Adama Drobniaka  
z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
zostało przygotowane zestawienie zbiorcze, które dało obraz dzielnic ze stanem kryzysowym  
i które tworzą obszar zdegradowany.  
 

Koncentracja problemów społeczno-gospodarczych występuje w północnej części Miasta.  
Działania rewitalizacyjne mają objąć  8,5 % powierzchni Miasta na której zamieszkuje ponad 24%  
ludności Miasta. 
 

Dodatkowo, mamy jeszcze drugi typ obszarów występowania problemów przestrzennych (dawniej 
nazywane  terenami  poprzemysłowymi). 
 

Cel generalny Programu to: Wielowymiarowa odnowa i trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze 
(poprawa jakości życia mieszkańców i umożliwienie dalszego samodzielnego rozwoju). 
 

Poszczególne obszary rewitalizacji to  m.in: 
• Śródmieście- poprzez rozwój wysokiej jakości tkanki urbanistycznej – m.in.: przebudowa 

okolic Placu Dworcowego, ulic Św. Jana i Tylnej Mariackiej, 
• Zawodzie- jako dzielnica mieszkaniowa z dodatkowymi korzyściami wynikającymi z  

działalności Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska, 
• Bogucice-  jako dzielnica mieszkaniowa zintegrowana ze Strefą Kultury oraz rewitalizacja 

Parku Boguckiego. 
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Obszary rewitalizacji, gdzie występują problemy przestrzenne to m.in.: Park Przemysłowo-
Technologiczny- Porcelana Śląska (Zawodzie) i Dąb (ul. Baildona), gdzie przewidziano rozwój pod 
kątem usług. 
 

Pani Naczelnik K. Staś w podsumowaniu poinformowała, że łącznie jest to  95  projektów, z czego 
53  to projekty miejskie, a 42 projekty instytucji zewnętrznych. Przybliżona wartość to ponad  
1 mld 770 mln zł. Konsultacje społeczne miały miejsce w kwietniu 2016 roku.  
Pozytywne opinie wydali m.in.: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i  Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawienie ww. projektu 
uchwały i otworzył dyskusję. 
 

Pan Radny D. Stępień podziękował Pani Naczelnik za przeprowadzenie konsultacji społecznych  
i uwzględnienie w Programie problemów rewitalizacyjnych dzielnicy Bogucice, a także poprosił  
o przesłanie prezentacji drogą elektroniczną.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński w nawiązaniu do omawianych negatywnych zjawisk 
społecznych stwierdził, iż wbrew niektórym informacjom medialnym, w jego ocenie poziom 
bezrobocia w Mieście jest niski (zwłaszcza na tle województwa) i nie występuje jako zagrożenie. 
 

Pani Naczelnik K. Staś przyznała, że bezrobocie w Katowicach jest niskie i nie jest głównym 
zagrożeniem w Mieście, lecz pozostaje jednym ze wskaźników oceny sytuacji społecznej danego 
obszaru. Problem należy  rozpatrywać w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę koncentrację 
bezrobocia, jego przyczyny i strukturę ze względu na wiek, płeć czy wykształcenie. 
Koncentracja bezrobocia na danym obszarze często niesie za sobą  inne negatywne zjawiska. 
 

Pan Radny M. Luty zapytał, czy Program przewiduje uzupełnienia w trakcie jego trwania. Wyraził 
opinię, że byłoby to konieczne jeśli chodzi o problemy rewitalizacyjne dzielnicy Dąb. 
 

Pani Prezydent M. Szuba poinformowała, że tak jak poprzednie programy, ten także może być 
aktualizowany. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych pytań, poddał pod głosowanie 
projekt uchwały Rady Miasta Katowice  w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Katowice na lata 2016-2022”. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice  
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”,  
w głosowaniu– 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”, jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
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2. [DS-621/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 
Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.  prezentacja mpzp. 

 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił o zabranie głosu Pana Prezydenta W. 
Bojaruna, który poinformował, że projekt uchwały dot. ogłoszenia tekstu jednolitego.  
Dodał, że temat jest Komisji znany i poprosił o przedstawienie projektu przedstawiciela Wydziału 
Planowania Przestrzennego Pana J. Pogodę. 
 

Pan J. Pogoda przedstawił projekt uchwały w formie prezentacji wizualnej.  
Dodał, że ustawodawca nałożył obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych, co najmniej raz w ciągu 
12 miesięcy. Ten przypadek dotyczy uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki 
w Katowicach, podjętej  przez Radę Miasta  w 2011 roku, w której zmiany nastąpiły w roku 2015. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawione informacje i wobec 
braku pytań, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach.   
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i 
Kościuszki w Katowicach, w głosowaniu– 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
 
 

3. [DS-622/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i 
Kościuszki w Katowicach.   prezentacja mpzp. 

  
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił przedstawiciela Wydziału Planowania 
Przestrzennego Pana J. Pogodę  o przedstawienie projektu uchwały. 
 

Pan J. Pogoda omówił szczegóły dotyczące projektu uchwały.  Celem sporządzenia zmiany planu 
jest wprowadzenie ustaleń zmierzających do efektywnego wykorzystania terenów poprzez 
umożliwienie rozwoju funkcji usługowych . 
Z wnioskiem o zmianę ustaleń ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zwróciły się  podmioty władające nieruchomościami  w rejonie ul. Małachowskiego i ul. Kościuszki.  
Po dokonaniu analizy, stwierdzono ze jest możliwa realizacja tego wniosku. 
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Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań i uwag, poddał  
pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 
Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach, w 
głosowaniu– 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”, jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
 
 
 

Punkt 5. 
Korespondencja i komunikaty: 
 

1. Prezentacja rozwiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego -
Bocheńskiego w Katowicach. –(do wiadomości Komisji). 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił przedstawiciela Wydziału Planowania 
Przestrzennego Pana J. Pogodę  o przedstawienie rozwiązań projektu  
 

Pan J. Pogoda poinformował, że do uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. mpzp 
została podjęta w marcu 2015 roku. Przyczynkiem do tego był wniosek dotyczący zwiększenia 
wskaźników zabudowy, aby możliwa była lokalizacja obiektu o charakterze administracyjno-
biurowym. Obecnie procedura dot. ww. mpzp, jest na etapie wyłożenia projektu do publicznego 
wglądu. 
 

Pan M. Wyszyński (Terplan Sp. z o. o) omówił założenia projektu zmiany mpzp i przedstawił 
prezentację wizualną. Dodał m.in., że w trakcie procedury dodatkowo wpłynął wniosek właściciela 
terenu o dostosowanie wskaźników do nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Nowa edycja Studium przeznaczyła te tereny pod zabudowę 
usługową i mieszkaniową oraz podniosła możliwość zainwestowania tych terenów (dopuszczono 
możliwość zabudowy do 8 kondygnacji). 
 

Pan Prezydent W. Bojarun  zwrócił uwagę, że teren, choć przesłonięty przez ekran akustyczny, 
jest istotny, patrząc przez pryzmat identyfikacji wizualnej wjazdu do miasta. 
 

Pan Radny B. Pronobis zapytał, czy informacje o tym że na tym terenie ma powstać nowa siedziba 
prokuratury, są aktualne. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun potwierdził tą informację.  
 

Pan Radny M. Luty zapytał o kwestię niestabilności terenu ze względu na szkody górnicze. 
 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/prezentacja_Ossowskiego_OSTATECZNA.pdf
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Pan M. Wyszyński (Terplan Sp. z o. o) oznajmił, że Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta 
Katowice, dokonało analizy przydatności terenów po wyrobisku KWK Kleofas. Należy się liczyć  
z pewnymi utrudnieniami, jeśli chodzi o zabudowę. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński oznajmił, że posadowienie obiektów jest  możliwe, 
lecz może się to wiązać z większymi nakładami finansowymi. Następnie wobec braku innych uwag, 
podziękował za prezentację  i  zamknął dyskusję. 
  
2. Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej 
w Katowicach. –(do wiadomości Komisji). 

 
Pan J. Pogoda omówił w skrócie rozwiązania ww. projektu mpzp.  
Uchwała Rady Miasta w  sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. mpzp, została podjęta w lipcu 
2015 r. Projekt jest na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi można składać do 12 lipca 
b. r. 
 

Pan M. Wyszyński (Terplan Sp. z o. o)  przedstawił granice planu. Teren jest głównie zadrzewiony. 
Występują utrudnienia do zabudowy m.in. ze względu na niezidentyfikowane grunty nasypowe 
oraz komory ciepłownicze i kanalizację wysokoparametrową. Mimo negatywnych warunków, 
teren jest atrakcyjny z punktu widzenia identyfikacji wizualnej Miasta.  
Terenem jest zainteresowana firma Kamsoft S.A., która zdecydowała się na realizację zabudowy 
(planowana nowa siedziba Spółki). 
 

Pan Radny B. Pronobis zapytał czy władze Kamsoft S.A. zadeklarowały termin rozpoczęcia 
inwestycji. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun  oznajmił, że Spółka kilkakrotnie wyrażała taki zamiar. Dodał, że to 
idealna lokalizacja na taki obiekt.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński przypomniał, że władze Spółki Kamsoft wyrażały 
wolę budowy nowej siedziby, w trakcie prezentacji Firmy, na jednym z posiedzeń Komisji Rozwoju 
Miasta 
 

Pan J. Pogoda dodał, że inwestor jest zainteresowany jak najszybszym rozpoczęciem inwestycji; 
bierze aktywny udział w procedurze planistycznej. 
 

Pan Radny B. Pronobis  zapytał, czy miasto może zagwarantować ten teren firmie Kamsoft. 
 

Pan J. Pogoda poinformował, że wydanie takiej promesy nie jest możliwe. Dodał, że tą kwestię 
regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wymogi związane ze zbyciem 
nieruchomości muszą być zachowane. Są to odrębne procedury. 
 
 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/prezentacja_Murckowska_Bagienna.pdf
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Pani Radna K. Panek zapytała czy inne podmioty były zainteresowane tym obszarem.  
 

Pan J. Pogoda oznajmił, że nie było informacji od innych firm. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował i wobec braku innych pytań zamknął 
dyskusję. 
 
 
Punkt 6. 
Wolne wnioski. 
 
Pan Prezydent W. Bojarun  w imieniu Pana Prezydenta M. Krupy, zaprosił Radnych do wzięcia 
udziału w gali wręczenia nagród Prezydenta miasta Katowice w dziedzinie sportu, która odbędzie 
się 22 czerwca b.r., o godz. 16.30, w Miejskim Domu Kultury w Giszowcu. 
 
Punkt 7. 
Zakończenie posiedzenia. 

 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku posiedzenia, 
podziękował gościom oraz członkom Komisji za udział i zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju 
Miasta.                                                                                         
 
 
 
 

Przewodniczący 
        Komisji Rozwoju Miasta 

 

           Marek  Chmieliński 
 
 
 
 
 

protokołował  
Piotr Sawicki 


