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BRM.0012.8.12.2016.PS 
 

Protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 

Data posiedzenia: 6.12.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 209. 
Godzina rozpoczęcia obrad  Komisji:  13:00. 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  14:15. 
 

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

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem). 
 
 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Skarbnik Miasta Katowice- Danuta Kamińska,  
2. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta- Katarzyna Staś, 
3. Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego- Roman Olszewski, 
4. Radny Miasta Katowice- Józef Zawadzki, 
5. Mieszkańcy Katowic (z terenu Ligoty-Panewnik i Załęskiej Hałdy-Brynowa Części Zachodniej) 

Państwo: Z____ K___, M____ P____, M______ O______,  W____ Ś_____, M____ Z_____,  
A____ Ł______, I_______ O____,  P_______ G____ , W____ M____ ,  W____ B_____--.  

Media: 
6. Katowice 24.info –Szymon Kosek. 
 
Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński powitał członków Komisji oraz gości i zapoznał 
zebranych z planowanym porządkiem obrad.  
Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (10 głosów- „za”) przedstawiony porządek: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2017 r. wraz z Programem 

Zadań Społeczno-Gospodarczych na 2017 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 
2017-2035. 
1) [DS-731/16] Projekt Budżetu Miasta Katowice na 2017 rok. 
2) [DS-736/16] Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zadań Społecznych i 

Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r.  
3) [DS-730/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2017 rok. 
4) [DS-729/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017- 2035. 
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2017 r. 
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
6. Korespondencja i komunikaty. 
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7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (10 głosów „za”) protokół nr 22 z posiedzenia 
Komisji w dniu 15.11.2016 r. 
 
Punkt 3. 
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2017 r. wraz z Programem Zadań 
Społeczno-Gospodarczych na 2017 r. i Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2035. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił o zabranie głosu Skarbnika Miasta Katowice, 
Panią  D. Kamińską. 
 

Pani Skarbnik D. Kamińska w oparciu o następujące dokumenty: 
1) [DS-731/16] Projekt Budżetu Miasta Katowice na 2017 rok. 
2) [DS-736/16] Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zadań Społecznych i 

Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r. 
3)  [DS-730/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2017 rok. 
4) [DS-729/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017- 2035. 
przedstawiła podstawowe założenia i informacje dotyczące projektu budżetu Miasta Katowice na 
2017 rok i omówiła ogólne wskaźniki budżetowe: 

− łączna kwota planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2017 rok: 1.834.344.439 zł,  
− łączna kwota planowanych wydatków budżetu miasta Katowice na 2017 rok:  1.980.536.729 zł,  
− kwota nadwyżki operacyjnej: 75 mln zł, 
− przewidywane zadłużenie Miasta na koniec 2017 roku: 80 mln zł, 
− wydatki majątkowe: prawie 426 mln zł, w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 1 445 zł; w tym kwota 

wydatków na remonty: 46 mln zł. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawienie informacji i otworzył 
dyskusję. 
 

Pan Radny M. Luty zapytał na jakim etapie są plany dotyczące wydłużenia ul. Stęślickiego do  
ul. Konduktorskiej. 
 

Pani Naczelnik K. Staś oznajmiła, że na 2017 rok zaplanowano prace projektowe, a realizację 
dalszych etapów dotyczących ww. inwestycji założono na lata 2018-2019.  
Ponadto Pani Naczelnik na pytania Panów Radnych K. Pieczyńskiego i T. Rokickiego udzieliła 
informacji dotyczących inwestycji: połączenie drogowe ul. Braci Wiechułów i Radockiego oraz 
przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami 
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Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych pytań, poddał pod głosowanie 
przedstawione projekty uchwał. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035, w głosowaniu:  
7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące”-pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok, w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące” -pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przyjęcia Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r., w 
głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Punkt 4. 
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2017 r. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  przedstawił projekt Planu Pracy Komisji Rozwoju 
Miasta na 2017 rok, przekazany członkom Komisji i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. 
 

Pan Radny A. Godlewski  zaproponował wprowadzenie następujących zmian w projekcie planu:  
 

1. uwzględnienie w posiedzeniu styczniowym informacji Prezydenta Miasta dotyczących 
KISMiA (Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy), 

2. uwzględnienie w posiedzeniu kwietniowym (zamiast wrześniowego) informacji Prezydenta 
Miasta dotyczących Strefy Płatnego Parkowania, 

3. uwzględnienie, raz na kwartał, informacji Prezydenta Miasta o stanie realizacji Uchwały 
Rady Miasta Katowice nr XVII/293/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście 
Katowice". 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński przychylił się do przedłożonych propozycji Pana 
Radnego A. Godlewskiego w punktach 1-2.  
 

Pan Radny A. Godlewski zaproponował zatem, aby informacja Prezydenta Miasta dotycząca 
realizacji tzw. „uchwały krajobrazowej” znalazła się na posiedzeniu Komisji w miesiącu maju.  
 

Pan Radny M. Luty złożył postulat aby w miesiącu lutym, rozszerzyć punkt 3 („Coroczna informacja 
Prezydenta Miasta Katowice dotycząca wydanych zgłoszeń i pozwoleń na budowę, zgłoszeń i 
pozwoleń na rozbiórkę”) o informację dot. ilości mieszkań wybudowanych w ostatnich 10 latach. 
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Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński przychylił się do propozycji przedstawionych przez 
Panów Radnych A. Godlewskiego i M. Lutego. Następnie wobec braku innych uwag, poddał pod 
głosowanie Plan Pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2017 rok, z uwzględnieniem przedstawionych 
wyżej propozycji.  
 

Komisja Rozwoju Miasta, jednogłośnie–10 głosów „za”, przyjęła Plan Pracy Komisji Rozwoju Miasta 
na 2017 rok. 
 
Punkt 5. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
BRAK 
 
Punkt 6. 
Korespondencja i komunikaty. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poinformował, że na posiedzenie Komisji przybyła 
grupa mieszkańców Miasta z rejonu ulic Kłodnickiej i Wodospady. Przekazali oni wcześniej 
wszystkim Radnym korespondencję dotyczącą, rozważanej przez projektantów planu miejscowego, 
koncepcji budowy nowego połączenia drogowego w tym obszarze. W przekazanym piśmie zawarte 
jest negatywne stanowisko odnośnie tej możliwości. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński po uzyskaniu zgody Komisji, poprosił o zabranie głosu 
Pana Z___ K_____- przedstawiciela grupy mieszkańców. 
 

Pan Z_____ K______ przedstawił stanowisko mieszkańców dotyczące projektu planu miejscowego 
obejmującego także rejon ul. Wodospady w Katowicach.  
Nadmienił, że zgromadzeni na posiedzeniu mieszkańcy uczestniczyli w 2004 roku w społecznej 
inicjatywie mającej na celu m.in. udrożnienie rejonu rzeki Kłodnicy dla ruchu spacerowo-
wypoczynkowego. Dodał, że w trakcie konsultacji wypracowano konsensus polegający na 
utrzymaniu ww. obszaru dla celów wypoczynkowo-rekreacyjnych.   
Krytycznie odniósł się do koncepcji dopuszczającej budowę nowej drogi (przedłużenie ul. 
Wodospady do ul. Kłodnickiej). Jego zdaniem, ta inwestycja radykalnie zmieniłaby warunki 
zamieszkania w tym kwartale miasta i wiązałaby się z koniecznością likwidacji zarówno parkingów 
jak i miejsc wypoczynku. Zaapelował na koniec o odstąpienie od planów budowy ww. drogi.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawione stanowisko i po 
uzyskaniu zgody Komisji przekazał głos kolejnym mieszkańcom. 
 

Negatywną opinię dotyczącą ewentualnej budowy ww. drogi wyraziła także Pani W_____  Ś_____, 
która m.in. stwierdziła, że nie widzi argumentów przemawiających za wydłużeniem ul. Wodospady. 
Dodała, że ewentualny ślad drogi przechodziłby przez sam środek osiedla. Wskazała dalej, że 
obszar Brynowa i Starej Ligoty jest w wystarczającym stopniu dobrze skomunikowany  
z centrum Miasta.  
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Pan Naczelnik R. Olszewski w odpowiedzi na negatywne głosy mieszkańców nadmienił, że trwa 
proces projektowania, a projektant przedłożył  3 różne koncepcje. Jedna z nich nie przewiduje 
śladu nowej drogi. Nadmienił, że zgodnie z procedurą, uwagi do planu miejscowego, można będzie 
wnieść w trakcie jego publicznego wyłożenia i wszystkie zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone.  
Dodał, że: „jeśli będzie większość uwag, że tej drogi ma nie być, to jej nie będzie; to nie jest droga 
strategiczna dla rozwiązań komunikacyjnych w mieście”. 
 

Pan Radny B. Pronobis w imieniu mieszkańców wyraził prośbę, aby uszanować wolę społeczności 
lokalnej i nie uwzględniać śladu drogi. Przypomniał także, iż przez szereg lat był inicjatorem 
społecznych działań, mających na celu wysprzątanie i oczyszczenie obszaru w rejonie rzeki 
Kłodnicy. 
  
Pan Naczelnik R. Olszewski  oznajmił, iż rozumie protest mieszkańców jako zwrócenie uwagi na 
pewien problem. Powtórzył, iż projekt planu nie został jeszcze wyłożony, a sama droga nie jest 
szczególnie istotna z punktu widzenia interesu miasta, lecz miała służyć mieszkańcom; zatem  jej 
powstanie nie jest przesądzone. Wszystko zależeć będzie od ilości i rodzaju zgłoszonych uwag. 
 

Pan Radny J. Zawadzki zaapelował do mieszkańców, by zgłaszali swoje uwagi w trakcie publicznego 
wyłożenia projektu mpzp. 
 

Pan Radny M. Luty przypomniał zebranym, iż jednak wielu mieszkańców Miasta ma zastrzeżenia 
odnośnie niezadowalającej jakości połączeń komunikacyjnych z południem Miasta.  
Odnosząc się m.in. do dawnych planów budowy drogi na południe, za kadencji Pana Prezydenta  
P. Uszoka, od których ostatecznie odstąpiono, wskazał, że interesy mieszkańców Miasta czasem 
stoją w sprzeczności.  
 

Głos zabrali też Pan W___ B_____ i Pani A_____ Ł_____, która w swojej wypowiedzi wskazała 
także na istotne walory przyrodnicze występujące  w obszarze rzeki Kłodnicy. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował zebranym za aktywny udział w dyskusji i 
stwierdził wyczerpanie punktu 6 porządku posiedzenia. 
 
Punkt 7. 
Wolne wnioski. 
BRAK 
 
Punkt 8. 
Zakończenie posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował 
gościom oraz członkom Komisji za udział i zamknął posiedzenie. 

  Przewodniczący 
             Komisji Rozwoju Miasta 

 
             Marek  Chmieliński 

protokołował  
Piotr Sawicki 


