
RADADZIELNICY NR 18 MURCKI
UL. PAWŁAKOŁODZIEJA 42 KATOWICE 40-749

Uchwała nr 44 \IV\2022 z dnia 09 czerwca 2022r

W sprawie przyjęcia propozycji inwestycyjnych i remontowych
na terenie dzielnicy Murcki oraz projektów miękkich na rok 2023
i wprowadzenie ich do planu budżetu Miasta Katowice na rok 2023

Na podstawie § 8 p.11 Statutu Dzielnicy Nr 18 Murcki
nadanego uchwałą Rady Miasta Katowice

Nr XLI\908\21 z dnia 25 listopada 2021r
w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 18 Murcki

Rada Dzielnicy nr 18 Murcki uchwala: przyjęcie propozycji inwestycyjnych,
remontowych oraz projektów miękkich dla dzielnicy Murcki na rok 2023

§ 1.
Zwrócić się do Prezydenta Miasta Katowice o zaakceptowanie propozycji
inwestycyjnych, remontowych oraz projektów miękkich na rok 2023

w dzielnicy Murcki

§ 2.
Projekt opisanych i uzasadnionych zadań stanowi załącznik do w\w uchwały.

§ 3.
Rada Dzielnicy nr18 Murcki

po zapoznaniu się z treścią uchwały dokonała głosowania.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za głosów …13…
Przeciw …0…
Wstrzymało się ..0…

Obecnych 13\15 Radnych podczas głosowania.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Nr 18 Murcki



Załącznik do uchwały nr 44\IV\2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.

PROPOZYCJE INWESTYCYJNE I REMONTOWE
RADY DZIELNICY NR 18 MURCKI W KATOWICACH

DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE
NA TERENIE DZIELNICY MURCKI NA ROK 2023

INWESTYCJE:

1. Opracowanie i realizacja nowego projektu rewitalizacji Parku Murckowskiego.
Po raz kolejny, Rada Dzielnicy Murcki składa wniosek o rewitalizacje Parku w
Murckach, dla którego był już przygotowany projekt oraz zabezpieczone środki, a
który nie został zrealizowany. Na ten sam wniosek złożony w roku ubiegłym
otrzymaliśmy odpowiedź: “ Z uwagi na znaczne dofinansowanie Szpitala Murcki Sp. z
o.o. związane z koniecznością realizacji strategicznego planu naprawczo –
rozwojowego ww. placówki, istnieje konieczność przesunięcia w czasie realizacji
wnioskowanego przedsięwzięcia”. Rada Dzielnicy Murcki kategorycznie sprzeciwia się
takiemu traktowaniu naszego wniosku, Szpital Murcki jest szpitalem Miejskim a nie
dzielnicowym, dlatego uważamy, że nie można warunkować rewitalizacji Parku
Murckowaskiego z inwestycją w Szpitalu w Murckach.
Ponadto w związku z wybudowaniem na terenie parku lodowiska w ramach projektu
do BO 2017r, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Katowic,
bezwzględnie potrzebne jest zadaszenie w\w obiektu wraz oraz wybudowanie
nowych pomieszczeń technicznych i socjalnych. Obiekt znajduję się w centralnym
miejscu Parku Murckowskiego, przy którym w chwili obecnej stoją kontenery
zaadaptowane na cele obsługi oraz prowizoryczne ogrodzenie, całość wygląda jak
niedokończona inwestycja budowlana i wpływa niekorzystnie na obraz całego parku,
co jest bardzo źle odbierane przez mieszkańców.
Przy tak dużej inwestycji Rada Dzielnicy wnioskuje również , aby zaplanować
pomieszczenia dla MDK Południe Filia Murcki, oraz bezpiecznego zjazdu z trasy DK86 –
taką potrzebę wnioskuje także Miejskie Przedszkole Nr 72.
W takiej postaci powstanie ośrodek sportowo-kulturalny w jednej lokalizacji, co
obniży koszty utrzymania obecnego MDK-u przy ul. Kołodzieja.

2. Budowa zielonego wału ochronnego przy Miejskim Przedszkolu Nr 72.
Inwestycja bardzo potrzebna ze względu na bezpieczeństwo dzieci korzystających
z placu zabaw na terenie przedszkola od strony drogi DK-86, oraz na generowanie
wysokiego poziomu hałasu przez przejeżdżające samochody, przekraczającego
dopuszczalne normy .
Sytuacja sprzed lat pokazała niebezpieczeństwo, kiedy to samochód wypadł z drogi
DK- 86, przebijając ogrodzenie przedszkola i wjechał na teren placu zabaw.



3. Wykonanie projektu i realizacja drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym przy
ulicy Zubera .
Rada Dzielnicy Murcki ponawia wniosek o zrealizowanie inwestycji w związku z
nowym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego do którego
złożyliśmy wnioski o uregulowanie własności działek na których miałaby powstać
inwestycja.

4. Budowa traktu pieszo - rowerowego, łączącego ulicę Roberta Mruczka z ulicą
Tartaczną oraz budowa chodnika wzdłuż ulicy Tartacznej.
W czasie wizyty gospodarskiej w roku 2018 Pan Prezydent Marcin Krupa zobowiązał
się, że ta inwestycja będzie zrealizowana w krótkim czasie, niestety od tamtego czasu
minęły 4 lata, a nasz wniosek nie został zrealizowany , dlatego składamy go po raz
kolejny.
Ponadto na ul. Tartacznej wybudowano domy mieszkalne, właściciele muszą chodzić z
dziećmi uczęszczającymi do przedszkola po jezdni .

5. Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 48 przy ul. Bielskiej 14.
W związku z planowana budową osiedla mieszkalnego przy ul. Mruczka, przez Śląsko-
Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową, Rada Dzielnicy spodziewa się wzrostu liczby
mieszkańców , gdzie z pewnością cześć to będą dzieci, które będą uczęszczać do
jedynej szkoły podstawowej w Murckach, a co za tym idzie, powstanie problem w
możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Istniejąca sala gimnastyczna
jest mała i w naszym przekonaniu nie zaspokoi potrzeb.
Ponadto w trakcie przeprowadzonych rozmów przedstawicieli Rady Dzielnicy w
Murckach z Panem Prezydentem Marcinem Krupą, NaczelnikiemWydziału Edukacji i
Sportu, Panem SławomiremWitkiem oraz Dyrektorem szkoły Podstawowej, Panią
Jolanta Kurzeją- Jopek otrzymaliśmy pozytywne opinie w sprawie zrealizowania w\w
inwestycji.

6. Budowa chodnika od ul. Bohdanowicza do ul.Samsonowicza oraz połączenie tego
chodnika z ul.Goetla wzdłuż płotu ogrodu sensorycznego .

7. Budowa chodnika od ul.Kubisty do ul.Fałata na wysokości Fałata 27
8. Budowa przyłącza energetycznego na Placu Kasprowicza.

W związku z organizacją wielu imprez kulturalnych na terenie Rynku Murckowskiego-
Plac Kasprowicza jest potrzeba zainstalowania niezależnego przyłącza
energetycznego o wartościach do 40 KW.

REMONTY:

1. Remont chodników
- po obu stronach całej ulicy Bielskiej
- po obu stronach całej ulicy Goetla



2. Budowa zatoczek parkingowych przy ul. Samsonowicza na odcinku od skrzyżowania
z ul. Wojtalewicza do ul. Goetla.

PROJEKTY MIĘKKIE:

1. Konferencja przyrodnicza na dolince murckowskiej - 8000 zł.
2. Warsztaty ekologiczne na dolince murckowskiej- 8000 zł.
3. Festyny Murckowskie:

- Festyn Parafialny - 25 000 zł.
- Festyn Muszlownik – 25 000 zł
- Jarmark Świąteczny- 15 000 zł

4. Imprezy sportowe :
- Rajd rowerowy- 3000 zł.
- Cykl miniturniejów młodego piłkarza organizowany przez APN Katowice – 15 000 zł.
- Cykl turniejów z udziałem członków UKS Orzeł Katowice- 15 000 zł.

5.

INEWSTYCJE I REMONTY INSTYTUCJI MIEJSKICHW DZIELNICY MURCKI

Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Goetla:
1. Remont warsztatów szkolnych[wymiana inst. elektr.,oświetlenia,malowanie,

wymiana sanitariatów.
2. Wykonanie balustrady zabezpieczającej wzdłuż budynku szkoły.
3. Remont sal lekcyjnych.

Szkoła Podstawowa Nr 48 przy ul. Bielskiej14
1. Remont bieżni okólnej boiska.
2. Remont sanitariatów w budynku B.
3. Wymiana oświetlenia w 2 salach lekcyjnych
4. Cyklinowanie podłóg : świetlica, sala lekcyjna,
5. Modernizacja biblioteki szkolnej.

Miejskie Przedszkole nr 72 przy ul. Bielskiej 1:
1. Pilny !!! Remont kotłowni z instalacją i wymianą pieca CO – koszt

630 000 zł.
-wykonany jest projekt na remont kotłowni

2. Wymiana zewnętrznych drzwi przedszkola ( 2 wejścia i 2 pary drzwi ) -koszt 40 000 zł.
3. Izolacja przeciwwilgociowa z ociepleniem fundamentów budynku przedszkola – koszt -150 000

zł.

Szpital Murcki Sp. z o.o.
Realizacja projektu programu naprawczego oraz inwestycyjnego szpitala.


