
UCHWAŁA nr 222/2022 

Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie: wskazania priorytetów Dzielnicy w roku 2023 

 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 11 Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa, 

Rada Dzielnicy 

uchwala 

§1 

Wskazać priorytety Dzielnicy w roku 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§2 

Treść uchwały przekazać osobnym pismem do Wydziału Rozwoju UM Katowice. 

§3 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa 

 
Krzysztof Kraus 

 

Uchwałę podjęto 10 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się, 

w obecności 10 Radnych. 

  



PRIORYTETY DZIELNICY NR 8 OSIEDLE WITOSA W ROKU 2023 

Załącznik do Uchwały nr 222/2022 Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z dn. 23.08.2022 r. 

 

Rada Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa wskazuje na priorytetowy charakter kontynuacji 

budowy dedykowanego Osiedlu Witosa miejskiego domu kultury wraz z urządzeniem parku 

miejskiego w rejonie ulic Grabskiego i Kwiatkowskiego – jako zadania wskazanegeo 

w Umowie Prezydenta Miasta z Mieszkańcami i proces już rozpoczęty, 

a także na następujące równorzędne Priorytety Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w roku 

2023: 

- remont ul. Kwiatkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Barlickiego do pętli 

autobusowej – jako zadanie niezbędne do wykonania w związku z bardzo poważnym 

zniszczeniem nawierzchni drogi; 

- remont skrzyżowania ulic: Obroki, Kossutha, Pukowca, Wiśniowa – w pierwszej kolejności 

od strony ul. Kossutha – jako zadanie niezbędne do wykonania w związku z bardzo poważnym 

zniszczeniem nawierzchni drogi; 

- budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Mościckiego na Skwerze im. Danuty „Inki” 

Siedzikówny – w związku ze znacznym niedoborem miejsc postojowych w tej części Dzielnicy; 

- kontynuacja modernizacji lub wymiany oświetlenia ulicznego na głównych ciągach 

komunikacyjnych wraz z doświetleniem przejść dla pieszych – z uwagi na konieczność 

dalszych prac powodowaną niszczejącą infrastrukturą, czasem liczącą ponad 30 lat oraz 

z uwagi na konieczność zadbania o bezpieczeństwo pieszych; 

- zapewnienie dla linii autobusowej nr 115 taktu 10-minutowego w dni robocze, w szczycie 

taktu 5-minutowego i taktu 15-minutowego w dni wolne – co wydaje się istotne w związku 

z nieuchronnymi podwyżkami cen paliw oraz prawdopodobnymi utrudnieniami w ruchu dla 

samochodów osobowych w centrum Katowic powodowanymi przez modernizację linii 

kolejowej E-65. 

 


