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BRM.0012.8.11.2015.PS 
 
Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 

Data posiedzenia: 8.12.2015 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji:   13:00 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  14:45 
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: Bożena Rojewska, Damian Stępień 
 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Prof. Tomasz Miczka- Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, 
2. Prof. Ryszard Koziołek- Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
3. Dr Agnieszka Skołucka- Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
4. Prof. Robert Tomanek- Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
5. Prof. Leszek Blacha- Prorektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
6. Prof. Antoni Cygan- Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, 
7. Mgr inż. Wojciech Ździebło-Zastępca Kanclerza AWF Katowice, 
8. Tomasz Szpyrka- AWF Katowice, 
9. Mgr inż. Izabella Krzak- Zastępca Kanclerza SUM w Katowicach, 
10. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta -Pani Katarzyna Staś, 
11. Naczelnik Wydziału Transportu- Pan Bogusław Lowak, 
12. Naczelnik Wydziału Edukacji-Pan Mieczysław Żyrek, 
13. Przedstawiciel Wydziału Edukacji-Beata Ociepa. 
 
 
 

Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński powitał gości oraz pozostałych członków 
Komisji, po czym zapoznał zebranych z planowanym porządkiem obrad, który został 
jednogłośnie (8 głosów „za”) przyjęty przez Komisję: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
3. Omówienie współpracy pomiędzy miastem Katowice, a uczelniami wyższymi. Postępy prac 

w aspekcie realizacji nowych inwestycji oraz modernizacja istniejącej bazy.  
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4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2016 rok.  
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 

1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Miasta „Katowice 2030”. 

2. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z 
realizacji w latach 2013-2014 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice”. 

3. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu 
transportowego miasta Katowice. 

6. Korespondencja i komunikaty: 
1. Zawiadomienie Wojewody Śląskiego z dnia 24.11.2015 r. o wszczęciu 

postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Rady Miasta z dnia 29.10.2015 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i  ul. Bogucickiej w Katowicach-
do wiadomości Komisji. 

7. Wolne wnioski.  
8. Zakończenie posiedzenia.  

 
 

Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Radni członkowie Komisji Rozwoju Miasta przyjęli jednogłośnie (8 głosów „za”) protokół 
nr 10  BRM.0012.8.10.2015.PS z posiedzenia Komisji w dniu 17.11.2015 r. 
 
 
 

Punkt 3.   
Omówienie współpracy pomiędzy miastem Katowice, a uczelniami wyższymi. 
Postępy prac w aspekcie realizacji nowych inwestycji oraz modernizacja 
istniejącej bazy. 
 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił o zabranie głosu Pana 
Mieczysława Żyrka-Naczelnika Wydziału Edukacji.  
 

Pan Naczelnik M. Żyrek poinformował, że Wydział Edukacji zebrał informacje od uczelni 
wyższych w zakresie inwestycji zakończonych i inwestycji w toku. Nadmienił również, że 
Miasto wspomaga także uczelnie niepubliczne np. poprzez udostępnienie pomieszczeń  
edukacyjnych, jak to miało miejsce m.in. w przypadku Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej i Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński  podziękował Panu Naczelnikowi za 
wprowadzenie do tematu i przekazał głos Panu Prof. Ryszardowi Koziołkowi, 
Prorektorowi ds. Kształcenia i Finansów, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
 

Pan Rektor  Prof. Ryszard Koziołek przedstawił główne pola działalności inwestycyjnej 
Uniwersytetu Śląskiego: 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/rmr  8.12.2015 pkt 3.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/rmr  8.12.2015 pkt 3.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/rmr  8.12.2015 pkt 3.pdf
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Uniwersytet Śląski to uczelnia o charakterze miejskim, jest ściśle związany z tkanką miasta.  
W przeciwieństwie do  innych  uczelni,  UŚl. nie ma charakteru kampusowego, który 
polega na lokowaniu obiektów poza centrum i tworzeniu odrębnych organizmów 
paramiejskich z własną infrastrukturą.  
Zasadnicza część Uczelni, jak również Władze mają siedzibę w Katowicach mimo, iż 
strukturalnie jest ona rozlokowana także w innych miastach (Chorzów, Sosnowiec, 
Cieszyn). Składa się z 8 wydziałów, na których uczy się  ok.17 tysięcy studentów. 
Bieżące inwestycje Uczelni to przede wszystkim budowa nowej siedziby Wydziału Radia  
i Telewizji, w kwartale ulic: Pawła, Wodna, Górnicza; której ukończenie zaplanowano na 
2016 r.  
Myśląc o przyszłości Władze UŚl. chcą  jeszcze bardziej związać go z  miastem. Inne 
inwestycje czynią zadość temu zamysłowi. Są to: Centrum Informacji Naukowej  
i Biblioteka Akademicka, która razem ze wspomnianym wcześniej Wydziałem Radia i 
Telewizji, mają tworzyć przestrzeń akademicką oraz budowa Centrum Biotechnologii i 
Bioróżnorodności w rejonie ulic Pawła, Wodna, Górnicza, a także przeniesienie tamże 
Wydziału Filologicznego, z obecnej siedziby przy pl. Sejmu Śląskiego. 
 

Pan Rektor R. Koziołek zwrócił uwagę na fakt, że w ostatnich latach w Katowicach, 
wykształciła się na nowoczesna i interesująca przestrzeń publiczna, wyznaczona od strony 
południowej przez uczelnie: Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i 
Politechnikę Śląską; a od strony północnej wyznaczona przez linię Strefy Kultury (NOSPR, 
Muzeum Śląskie) aż po  Rondo Sztuki.  
W tej nowatorskiej przestrzeni krzyżują się różne formy aktywności, które pozwalają 
zrewitalizować przestrzeń miejską, a jakość przestrzeni miejskiej ma często znaczenie przy 
wyborze studiów.  
Pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz przy współudziale środowiska 
akademickiego zrodził się projekt zagospodarowania tej przestrzeni i stworzenia dzielnicy 
akademickiej.  
Dzielnicę tą uzupełniałaby hala sportowa mająca charakter otwarty dla mieszkańców miasta 
oraz dwa  akademiki, ponieważ Uczelnia nosi się z zamiarem częściowego przeniesienia 
studentów z Ligoty do centrum miasta.  
W realizacji swoich planów Uczelnia napotyka na problemy finansowe i własnościowe 
związane z terenami, na których inwestycje miały by powstać. Pan Rektor sformułował 
prośbę do Władz Miasta o pomoc w uregulowaniu sytuacji własnościowej  terenów. 
Podsumowując Pan Rektor R. Koziołek wskazał na atuty jakie niesie za sobą status 
uczelni miejskiej. To w pierwszym rzędzie dobry rynek pracy, budowanie rozmaitych 
związków z podmiotami funkcjonującymi na rynku poprzez rożne umowy i praktyki 
studenckie. W tej  formule  Uniwersytet to nie tylko miejsce kształcenia, ale również dobro 
i przestrzeń pożytku publicznego, tworząca sposób życia, a także miejsce rzetelności 
eksperckiej i debaty publicznej. 
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Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Rektorowi Ryszardowi 
Koziołkowi za przedstawione informacje i zaproponował formułę, by dyskusję otworzyć po 
zabraniu głosu przez wszystkich przedstawicieli Uczelni. 
 

Następnie głos zabrał Pan Prof. Antoni Cygan, Rektor Akademii Sztuk Pięknych.  
Poinformował zebranych, że w czerwcu 2015 r. została zakończona inwestycja- budowa 
budynku dydaktyczno-badawczego wraz zagospodarowaniem terenu na Otwarty Park Form 
Przemysłowych.   
Koszt inwestycji  to 41 mln zł, z czego 85% stanowi dotacja ze środków UE. Pozostała 
kwota to środki własne oraz środki z promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Na zakup wyposażenia do obiektu uczelnia przeznaczyła własne środki finansowe oraz 
środki finansowe z kredytów.  Nowy budynek skupia całe środowisko akademickie w 
jednym miejscu. Znajduje się w nim  biblioteka, restauracja i sala kinowa. 
Uczelnia planuje zakup wyposażenia na kwotę ok. 6 mln zł do Laboratorium Obrazu 
Ruchomego i Interakcji, studia filmowego, studia fotograficznego oraz pracowni 
multimedialnych i projektowych. 
Ponadto nie przewiduje się nowych, większych inwestycji. 
Pan Rektor A. Cygan zwrócił uwagę zebranych na niepokojące zjawisko jakim jest niż 
demograficzny. Optymalna liczba studentów w przypadku ASP to ok. 600 osób.  Na chwilę 
obecną 3 budynki całkowicie zabezpieczają działania dydaktyczne i artystyczne Akademii. 
           Pan Rektor poinformował również zebranych o działaniach mających na celu 
wyłonienie nowego najemcy obiektu Rondo Sztuki. W ocenie władz Akademii aktualny 
najemca obiektu nie wywiązuje się z postanowień umowy, a jakość prezentacji nie licuje  
z rangą miejsca i obszaru, który wchodzi w zakres Strefy Kultury.   
Na koniec Pan Rektor nadmienił, że współpraca na linii uczelnia-Wydział Kultury UMK 
układa się wzorcowo, wspomniał również o nawiązaniu współpracy pomiędzy ASP,  
a uczelniami i środowiskami artystycznymi z Londynu. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Rektorowi Prof. 
Antoniemu Cyganowi i poprosił o zabranie głosu Pana Prof. Tomasza Miczkę-Rektora 
Akademii Muzycznej w Katowicach. 
 

Pan  Rektor T. Miczka na wstępie oznajmił, że Akademia od 2007 roku znajduje się w 
bardzo dobrej sytuacji jeśli chodzi o inwestycje.  Od 2007 r. funkcjonuje nowa sala 
koncertowa wraz z otoczeniem. 
Ponadto udało się zrealizować remont budynku Wydziału Wokalno-Instrumentalnego przy 
ul. Szafranka (koszt 10 mln zł). Remont Budynku wraz z Aulą, przy ul. Wojewódzkiej 
(koszt 11 mln zł) jest  „na ukończeniu”. 
Pan Rektor T. Miczka nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Pana Rektora R. Koziołka 
stwierdził, że rysuje się bardzo ciekawa przestrzeń akademicka pomiędzy Akademią 
Muzyczną z jednej strony, aż po tereny Strefy Kultury na „północnej flance”. Akademia 
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wraz UŚl. i Uniwersytetem Ekonomicznym brała udział w rozmowach dotyczących 
stworzenia wspomnianej już wcześniej dzielnicy akademickiej. 
Inne remonty podejmowane w ostatnim czasie przez Akademię, to modernizacja Domu 
Studenta wraz z budynkiem dydaktycznym Instytutu Jazzu, przy ul. Krasińskiego. 
W planach przewidziano gruntowną przebudowę Sali Teatralnej w budynku dydaktycznym 
przy ul. Krasińskiego. Sala Teatralna powstała w latach 80-tych i konieczne jest jej 
powiększenie do 350 miejsc (obecnie 120 miejsc), poprawienie warunków akustycznych 
oraz budowa tzw. „kanału orkiestrowego” dla muzyków. Koszt inwestycji planowanej na 
lata 2016-2020, to ok 25 mln zł (środki z funduszy europejskich). 
Na zakończenie Pan Rektor T. Miczka nawiązał do współpracy z Wydziałem Kultury UM 
Katowice. Akademia jest uczelnią katowicką, która otwiera się na mieszkańców miasta. 
Inicjatywy podejmowane przez uczelnię to m.in.: Muzyczna Akademia Seniora oraz 
Akademia Przedszkolaka. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Rektorowi Prof. 
Tomaszowi Miczce i poprosił o zabranie głosu Pana Prof. Leszka Blachę-Prorektora 
Politechniki Śląskiej  w Gliwicach. 
 

Pan  Rektor L. Blacha na wstępie zaznaczył, że w Katowicach funkcjonują dwa Wydziały 
Politechniki Śląskiej: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Wydział 
Transportu umiejscowione w dwóch przedwojennych budynkach przy ul. Krasińskiego.  
Wymagają one gruntownego remontu, natomiast nie ma potrzeby rozbudowy i poszerzania 
bazy lokalowej o kolejne obiekty. Wydziały mieszczą się bez problemu w tych dwóch 
budynkach 
Działania Politechniki ukierunkowane są na zmianę bazy laboratoryjnej i doposażenie 
laboratoriów w nowe urządzenia. 
Pan Rektor L. Blacha  na koniec wywodu, nawiązując do problemu niżu demograficznego 
stwierdził, że jest zwolennikiem jakościowej koncepcji rozwoju Uczelni.  
Politechnika Śl. stara się koncentrować nie na powiększaniu ilości studentów, ale na tym, 
by byli oni bardzo dobrzy. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Rektorowi Prof. 
Leszkowi Blasze i poprosił o zabranie głosu przedstawicieli Akademii Wychowania 
Fizycznego im. J. Kukuczki Panów: Tomasza Szpyrkę oraz Zastępcę Kanclerza AWF 
Mgr inż. Wojciecha  Ździebło. 
 

Pan  Kanclerz W. Ździebło przypomniał zebranym, że główna siedziba uczelni znajduje 
się przy ul. Mikołowskiej w Katowicach. Akademia dysponuje siedmioma budynkami 
dydaktyczno-administracyjnymi, basenem, dwoma salami sportowymi i akademikiem na 
450 studentów. 
W gestii  uczelni jest również boisko „Orlik”, wielofunkcyjne boisko z funkcją lodowiska, 
budynek przy ul. Raciborskiej oraz stadion lekkoatletyczny przy ul. Kościuszki. 
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AWF posiada trzy Wydziały: Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii oraz Turystyki i 
Rekreacji, na których studiuje 4 700 studentów. 
Niewątpliwym atutem jest znakomity dojazd do Akademii, z drugiej strony uczelnia boryka 
się z problemem  braku terenów pod rozbudowę. Prowadzone są rozmowy z właścicielem 
sąsiednich działek przylegających do terenów AWF, w celu wykupu terenu pod budowę 
Centrum Rehabilitacji oraz na potrzeby klubu AZS AWF Katowice. Konieczna byłaby 
również budowa auli na 400 osób  oraz 5 sal wykładowych. 
Ze względu na wspomniany brak terenów, kilka budynków zostało podniesionych wzwyż  
o 1 kondygnację, niestety nie do końca zdało to egzamin, ponieważ są one wzniesione na 
terenie, na którym występują szkody górnicze (szczególnie budynek przy  ul. Raciborskiej). 
Jeśli chodzi o istniejącą bazę, to w bieżącym roku zakończono modernizację budynku przy 
ul. Raciborskiej, a do marca 2016 r. zaplanowano zakończenie modernizacji sal sportowych 
przy ul. Mikołowskiej. 
Na koniec Pan Kanclerz W. Ździebło podziękował Władzom Miasta Katowice za 
współpracę i wsparcie finansowe na rzecz Uczelni.         
         
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Kanclerzowi 
Wojciechowi Ździebło i poprosił w kolejności o zabranie głosu Pana Prof. Roberta 
Tomanka-Prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
 

Rozpoczynając wypowiedź Pan Rektor R. Tomanek nadmienił, że Władze uczelni mają  
w żywej pamięci pomoc i życzliwość Miasta w rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Uczelnia działa w Katowicach, gdzie ma główną siedzibę, dodatkowo funkcjonuje jeden  
Wydział w Rybniku.  
Bazę stanowi kampus na ul. Bogucickiej, gmach na ul. Adamskiego, budynek na ul. 
Pułaskiego oraz Akademiki w Ligocie. Aktualnie uczelnia nie planów rozbudowy bazy.  
W  2013r. zakończono inwestycję „Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych”. 
Rachunek inwestycyjny w przypadku  CNTI  „poszedł w górę” i uczelnia zaczęła borykać 
się z problemem dokończenia remontu zabytkowego ratusza na Zawodziu, czyli budynku 
Rektoratu.  
Na dziś budynek Rektoratu „pochłonął” 9 mln zł. Jest zewnętrznie wykończony, niestety 
zaistniał spór z generalnym wykonawcą i aktualnie sprawa jest w sądzie.  
Kolejny problem to budynek D na ul. Bogucickiej. Władze uczelni skłaniają się do jego 
rozbiórki. Koszt rozbiórki  to kwota ok. 2 mln zł.  
Uczelnia ma w planach konsolidację bazy, w tym rezygnację z akademików w Ligocie oraz 
rozwijanie współpracy z lokalnym środowiskiem (biznes i organizacje pozarządowe). 
Skupia się jednocześnie na rozwijaniu aktywności młodzieży; jednym z priorytetów jest 
wykorzystanie potencjału umów międzynarodowych w celach promocyjnych miasta 
Katowice. 
Na koniec Pan Rektor zwrócił uwagę na fakt, iż ugruntowała się opinia, że dzięki 
aktywności UE i jego rozbudowie Bogucice i wschodnia część Śródmieścia zaczęła być 
inaczej postrzegana, stała się bardziej żywa i „zaczęła lepiej wyglądać”. 
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Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Rektorowi Robertowi  
Tomankowi i poprosił o zabranie głosu przez Panią mgr inż. Izabellę Krzak- Zastępcę 
Kanclerza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
 

Pani Kanclerz I. Krzak na wstępie podziękowała za zaproszenie na posiedzenie Komisji 
Rozwoju Miasta. Następnie omówiła pokrótce działalność Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach, w zakresie inwestycji.  
Siedzibą Władz Uczelni są Katowice. Działalność skupiona jest w Ligocie, gdzie znajduje 
się baza dydaktyczna i akademiki. Wydziały SUM funkcjonują także w innych miastach 
(Bytom, Zabrze, Sosnowiec). 
Inwestycje budowlane w Ligocie to Studium Wychowania Fizycznego stworzone na 
potrzeby SUM, ale także dla społeczności lokalnej oraz Sensoryczna  Ścieżka Zdrowia. 
Plan inwestycyjny Uczelni obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska, także na potrzeby 
społeczności lokalnej. 
Inwestycje w obszarze dydaktycznym powstałe w ostatnim czasie to jedno z największych 
w Europie Centrum Symulacji Medycznej powstałe ze środków UE.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Pani Kanclerz I. Krzak za 
wypowiedź, następnie wyraził swoje zadowolenie z faktu dużej aktywności inwestycyjnej 
wszystkich uczelni oraz otworzył dyskusję. 
 

Pan Radny Arkadiusz Godlewski zwrócił uwagę na fakt, że „uczelnie budują miasto”  
i tworzą jego przestrzeń, występują także różne interakcje w przestrzeni miejskiej, w której 
studenci występują  jako pracownicy różnych instytucji lub przedsiębiorcy. 
Pan Radny A. Godlewski w kontekście spadku popytu na usługi uczelni, związanego  
z depopulacją i co za tym idzie zmniejszającą się liczbą studentów, zapytał przedstawicieli 
uczelni o opinię w sprawie możliwości opracowania wspólnej „polityki imigracyjnej” dla 
miasta i uczelni, która mogła by w jakimś stopniu przeciwdziałać negatywnym trendom 
demograficznym. 
Kolejne pytanie Pana Radnego A. Godlewskiego dotyczyło możliwości dalszego 
zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami, która pozwoliła by na efektywniejsze 
zarządzanie kosztami, poprzez wzajemne wspieranie się, tworzenie usług wspólnych bądź 
łączenie jednostek. 
 

Pan Rektor R. Koziołek w odpowiedzi poinformował, że już obecnie Uniwersytet Śląski 
wraz z Akademią Muzyczną, Akademią Sztuk Pięknych i Uniwersytetem Ekonomicznym 
tworzą wspólne zajęcia i projekty edukacyjne, ta współpraca w przyszłości będzie się 
pogłębiała. 
Odnosząc się do różnych funkcji uczelni, Pan Rektor stwierdził, iż Władze UŚl. idą  
w kierunku przemieszania funkcji uniwersytetu, budowania nowych relacji i odsunięcia 
jego dotychczasowej jednorodności edukacyjnej kojarzącej się z elitarnością i czasowością 
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pobytu w uczelni. Przestrzeń ta powinna być zdynamizowana i otwarta dla społeczności 
pozaakademickiej. 
W sprawie problemu depopulacji, Pan Rektor poinformował, że wg najnowszych danych 
rekrutacyjnych UŚl. negatywny trend się  wyhamowuje. Wg prognoz ulegnie całkowitemu 
zatrzymaniu ok. 2020 r. Pan Rektor stwierdził, że działalność Uniwersytetu nie może się na 
tym opierać ponieważ zawsze będą okresy hossy i bessy populacyjnej.  
Negatywnym czynnikiem w funkcjonowaniu uczelni jest koncepcja finansowania. Model  
finansowania wprowadzony przez Ministerstwo czyli reguła, że „pieniądze idą za 
studentem” wyzwala często niedobre praktyki.  
Nawiązując do wcześniej poruszonych kwestii dotyczących inwestycji, Pan Rektor  
R. Koziołek zwrócił uwagę, iż UŚl., nie eskalował nowych inwestycji, np. Wydział Biologii  
czy Wydział Chemii funkcjonują w starych budynkach. Niektóre duże polskie uczelnie  
„zgrzeszyły zachłannością”, wybudowały olbrzymie kampusy i teraz trudno im utrzymać 
nowe budynki po wyczerpaniu środków unijnych. 
Na koniec Pan Rektor R. Koziołek wspomniał o  powstawaniu pewnej nowej koncepcji  
i platformy współpracy między uczelniami pod nazwą Academia Silesiana.   
 

Pan Rektor T. Miczka  zwrócił uwagę na niechlubny fakt, iż Katowice zajmują czołowe 
miejsce w statystykach miast niebezpiecznych co tworzy negatywną aurę wokół miasta. 
Powtarzają się niestety różne formy agresji, zwłaszcza w stosunku do studentów-
cudzoziemców, miasto Katowice jest postrzegane przez cudzoziemców jako niebezpieczne. 
 

Pan Rektor R. Koziołek potwierdził, że na UŚl. także pojawił się problem z różnymi 
przykrymi incydentami z udziałem studentów cudzoziemców. 
 

Pani Kanclerz I. Krzak poinformowała, że  na Wydziale Lekarskim w Katowicach-
Ligocie, być może ze względu na specyfikę uczelni, nie zaobserwowano demograficznej 
tendencji spadkowej, są natomiast ograniczenia lokalowe. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
jest tendencja spadkowa, ale podobnie jak na UŚl. ulega ona wyhamowaniu. 
Jeśli chodzi o studentów cudzoziemców-anglojęzycznych; w tej chwili jest ich w SUM 
około 500. Chętnie przyjeżdżają i chcą się kształcić. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński krótko podsumował przedstawioną 
problematykę, podziękował przedstawicielom uczelni za przybycie, zreferowanie tematów  
i udział w dyskusji.  
 

Na koniec Pan Rektor R. Koziołek zaapelował do Radnych o rozważenie opracowania 
zintegrowanej polityki promocyjnej miasta Katowice, jako miasta akademickiego. 
Podobne formy przyciągania młodych funkcjonują w innych miastach jak Wrocław, 
Poznań, czy Łódź (program pt.: „Młodzi w Łodzi”).    
 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku uwag i pytań ze strony 
Radnych, stwierdził wyczerpanie punktu 3  porządku obrad.  
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Punkt 4.  
Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2016 rok. 
 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński omówił w skrócie plan pracy na rok 
2016.  Założeniem było wprowadzenie jednego tematu wiodącego. Plan jest skonstruowany 
w taki sposób, aby jeśli pojawi się  konieczność, można było dokonać korekt lub dopisania 
dodatkowych tematów. 
Wobec braku uwag i pytań ze strony Radnych Pan Przewodniczący M. Chmieliński poddał 
pod głosowanie Plan Pracy Komisji Rozwoju Miasta na rok 2016. Radni, członkowie 
Komisji Rozwoju Miasta, jednogłośnie– 8 głosów „za”, przyjęli Plan Pracy Komisji 
Rozwoju Miasta na rok 2016. 
 
 
 
Punkt 5. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 
 5.1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Miasta „Katowice 2030”. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału 
Rozwoju Miasta Panią Katarzynę Staś o przedstawienie projektu.  
Pani Naczelnik krótko omówiła projekt uchwały zaznaczając, że jest on podstawą 
prowadzenia polityki rozwoju lokalnego oraz długofalowego planowania, który zawiera 
wielowymiarowe cele i kierunki rozwoju miasta. Strategia została zbudowana w szerokim 
procesie społecznym, w którym brali udział przedstawiciele m.in.: przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, instytucji kultury, jednostek 
organizacyjnych miasta, radni oraz  mieszkańcy miasta  (w formie konsultacji).  Dokument 
został pozytywnie zaopiniowany przez: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 
Katowicach oraz Powiatową Radę Pożytku Publicznego w Katowicach. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował za przedstawienie projektu 
uchwały i wobec braku pytań ze strony radnych, poddał go pod głosowanie.  
Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, w głosowaniu przy 8 
głosach „za”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
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5.2. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z 
realizacji w latach 2013-2014 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału 
Rozwoju Miasta Panią Katarzynę Staś o przedstawienie projektu.  
Pani Naczelnik zreferowała projekt uchwały. 
Sprawozdanie obejmuje  informacje dotyczące realizacji zadań (miejskich, Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz innych instytucji wnioskujących) ujętych w programie w latach 2013-
2014. W części finansowej Sprawozdanie jest spójne z budżetem Miasta na lata 2013-2014. 

• Zadania miejskie: 86 przedsięwzięć. (zrealizowanych 63, w toku 23). Skumulowane 
wydatki łącznie do końca roku 2012- 836 mln zł, a w latach 2013-2014-840 mln zł. 

• Powiatowy Urząd Pracy zrealizował 8 projektów związanych z aktywizacją 
zawodową. Wydatkowana kwota to ponad 32 mln zł.   

• Inne instytucje wnioskujące: do programu wpisano 67 przedsięwzięć. Kwota 
dofinansowania dla podmiotów zewnętrznych to 51 mln zł (m.in.: Akademia Sztuk 
Pięknych, Fundacja Giesche oraz 1 spółdzielnia i wspólnoty mieszkaniowe na 
realizację zadań związanych z likwidacją azbestu). 

  

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował za przedstawienie projektu 
uchwały i wobec braku pytań ze strony radnych, poddał go pod głosowanie.  
Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z  projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2013-2014 Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Katowice”, w głosowaniu przy 8 głosach „za”, jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  

 
 

5.3. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę w sprawie 
przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Zintegrowanego Systemu 
Transportowego Miasta Katowice. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału 
Transportu Pana Bogusława Lowaka o przedstawienie projektu.  
Pan Naczelnik B. Lowak poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice z 
2014 roku, Prezydent był zobowiązany do przedstawienia Wieloletniego Planu Rozwoju 
Zintegrowanego Systemu Transportowego Miasta Katowice. 
Zakończona została część pomiarowa opracowania, w tej chwili jest realizowana część 
analityczna. Przedstawiony Projekt uchwały dotyczy przesunięcia terminu zakończenia 
opracowania, do 3 miesięcy po przyjęciu przez Radę Miasta  Strategii Rozwoju Miasta 
„Katowice 2030”.   
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Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował za przedstawienie projektu 
uchwały i wobec braku pytań ze strony radnych, poddał go pod głosowanie.  
Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z  projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
zmieniającym uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu 
Rozwoju Zintegrowanego Systemu Transportowego Miasta Katowice, w głosowaniu przy 
8  głosach „za”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
 
 

Punkt 6. 
Korespondencja i komunikaty. 
 
6.1. Zawiadomienie Wojewody Śląskiego z dnia 24.11.2015 r. o wszczęciu postępowania 
nadzorczego dotyczącego uchwały Rady Miasta z dnia 29.10.2015 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. 
Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i  ul. Bogucickiej w Katowicach-do wiadomości Komisji. 

 

 
Punkt 7. 
Wolne wnioski.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził brak wniosków zgłaszanych 
przez członków Komisji. 
 
 
Punkt 8. 
Zakończenie posiedzenia. 
 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku 
posiedzenia, podziękował zaproszonym gościom oraz członkom Komisji za udział  
w posiedzeniu Komisji.  
Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
                                                                                                             

 
 
 

Przewodniczący 
                                                                                                                   Komisji Rozwoju Miasta 

 
           Marek Chmieliński 
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