RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
DOTYCZĄCYCH DOKUMENTU

PROGRAM ROZWOJU GOSPODARCZEGO
METROPOLII „SILESIA” DO 2015 ROKU
wraz z oceną oddziaływania na środowisko ww. dokumentu

GRUDZIEŃ 2014

Projekt PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII „SILESIA” DO 2015 ROKU wraz z OCENĄ
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PRG DLA METROPOLII „SILESIA” DO 2025 R. został
poddany otwartym konsultacjom społecznym przez okres 21 dni kalendarzowych poprzez upublicznienie
dokumentów przez Górnośląski Związek Metropolitalny i udostępnienie adresu mailowego:
biuro@gzm.org.pl do zbierania uwag.

Termin konsultacji: 25.11 - 16.12.2014 r
Ogółem wpłynęło 68 uwag i wniosków. Wnioski oraz uwagi do uwzględnienia w dokumencie zgłosili:






Urząd Miejski w Bytomiu - 1 uwaga
Urząd Miejski w Zabrzu – 18 uwag
Gmina Sosnowiec – 12 uwag
Urząd Miejski w Gliwicach – 24 uwagi
Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej – 13 uwag

Wszystkie uwagi i wnioski dotyczyły głównie doprecyzowania zapisów w Programie Rozwoju Gospodarczego Metropolii
„Silesia” do 2015 roku.
Wszystkie wnioski i uwagi zostały zestawione na formularzu uwag wraz z propozycją oceny ich zasadności (w załączeniu).
Z 68 zgłoszonych uwag i wniosków 20 nie zostało uwzględnionych, a 5 zostało uwzględnionych częściowo. Powody, dla
których nie uwzględniono części uwag i wniosków zostały przedstawione w kolumnie „Uzasadnienie Wykonawcy w
przypadku odmowy uwzględnienia uwagi”.
Poniżej w załączniku szczegółowe zestawienie uwag i ich zasadności.
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UWAGI ZGŁOSZONE PODCZAS KONSULTACJI dokumentów pn.:
PROGRAM ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII „SILESIA” DO 2015 ROKU wraz z oceną oddziaływania na środowisko ww. dokumentu

L P.

1.

L P.

2.

3.

4.

Część dokumentu, do
której odnosi się
uwaga / str.

(PROPOZYCJA ZMIAN)

Urząd
Miejski w
Bytomiu

8.4.4. Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
oraz obszarów
poprzemysłowych na
terenie na terenie
Metropolii – str. 133135

Na str. 134 do wykazu miast Metropolii
„Silesia:, które wprowadziły informacje o
posiadanych terenach poprzemysłowych
na platformę OPI-TPP, należy dopisać
odpowiednio Miasto Bytom: „3. Bytom –
46 terenów” (wg stanu na dzień: grudzień
2014 r.)

Zgłaszający
uwagę

Część dokumentu, do
której odnosi się
uwaga / str.

Zgłaszający
uwagę

Urząd
Miejski w
Zabrzu
Urząd
Miejski w
Zabrzu
Urząd
Miejski w

Str. 7

TREŚĆ UWAGI
UZASADNIENIE UWAGI

PRZYJĘCIE
UWAGI
TAK/NIE

Miasto Bytom uczestniczyło w tworzeniu bazy danych i
stało się jednym z pierwszych Metropolii, które
wprowadziły do systemu ORSIP informacje o
posiadanych terenach poprzemysłowych. W grudniu
br. (2014 r.) baza została uaktualniona.

TREŚĆ UWAGI
UZASADNIENIE UWAGI
(PROPOZYCJA ZMIAN)

UZASADNIENIE
Wykonawcy w przypadku
odmowy uwzględnienia
uwagi

TAK

PRZYJĘCIE
UWAGI
TAK/NIE

Zaktualizowano Strategię Województwa Śląskiego z
lutego 2010 r.

TAK

i str. 75

Strategia Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020+” lipiec 2013

Str. 9

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zmiana nazwy od 2010 r.

TAK

Str. 43

W Zabrzu prócz zamiejscowych ośrodków
Politechniki Śląskiej i Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego funkcjonują:

W Zabrzu funkcjonuje więcej niż 2 szkoły wyższe

TAK

UZASADNIENIE
Wykonawcy w przypadku
odmowy uwzględnienia
uwagi
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Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AWF
im. J. Kukuczki w Katowicach oraz Wydział
Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. B.
Jańskiego i Wyższa Szkoła Techniczna w
Katowicach – Wydział Zamiejscowy w
Zabrzu Wydział Mediów, Aktorstwa i
Reżyserii

Zabrzu

5.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

Str. 44

Obok wymienionych Katowic i Gliwic
wnioskujemy wpisać, iż Zabrze również
jest centrum nauki

częściowo
TAK

Dom Muzyki i Tańca
Str. 49

Prócz tego w Zabrzu jest: Teatr Nowy i
Filharmonia Zabrzańska

Pełna prawidłowa nazwa Dom Muzyki i Tańca, który
po Spodku jest drugą co do wielkości salą koncertową
na Śląsku, a biorąc pod uwagę repertuar (ilość
koncertów w tym znanych gwiazd) – można uznać że
pierwszą salą koncertową – w materiale potraktowaną
marginesowo.
Ponadto proponujemy dodać instytucje o charakterze
ponadlokalnym, jakimi są teatr i filharmonia w Zabrzu
częściowo
TAK

7.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

dopisano akapit

TAK

Urząd
Miejski w
Zabrzu

6.

W Zabrzu znajduje się wiele ośrodków badawczych, tj.:
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi,
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Podstaw
Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Techniki i
Aparatury Medycznej ITAM, Śląskie Centrum Chorób
Serca

zbyt regionalny
charakter teatru,
filharmonia tak

Str. 49
1 hotel 4 gwiazdkowy

Od niedawna w Zabrzu jest 1 4 gwiazdkowy hotel

TAK
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8.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

Str. 57

9.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

Str. 63

10.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

11.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

F. Kuźnik

Jest tylko A. Klasik i Kuźnik

TAK

Wymienione są raz tylko nazwiska, innym razem
nazwiska z inicjałem imienia

TAK

Str. 70

Dopisać w tabeli proponowanych
dyslokacji branż prorozwojowych i funkcji
metropolitalnych: B+R

Ze względu na umiejscowienie w Zabrzu wielu
prężnych instytutów badawczych

TAK

Str. 76

Dopisać do kolumny cel
strategiczny/operacyjny w kierunkach
rozwoju Metropolii Silesia (priorytet E)
Nowe zagospodarowanie terenów
poprzemysłowych – Miasto Zabrze

Ze względu na już prowadzone działania
rewitalizacyjne

TAK

A. Klasik

Urząd
Miejski w
Zabrzu

12.

13.

Str. 76

Urząd
Miejski w
Zabrzu

Dotyczy kolumny cel
strategiczny/operacyjny w kierunkach
rozwoju Metropolii Silesia

brak w kluczowych priorytetach spraw związanych z
wprowadzaniem nowych kierunków rozwoju – np.
turystyka poprzemysłowa

NIE

TAK
Str. 79

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Pełna nazwa

Przy tworzeniu tabeli i
wyborze celów
strategiczny/operacyjn
ych wzięte pod uwagę
zostały strategie
wszystkich miast
członkowskich. W
tabeli znajdują się cele
strategiczne/operacyjn
e, które powtarzały się
w przynajmniej 3
miastach.
Uwaga uwzględniona,
ale chodziło o Śląski
Uniwersytet Medyczny
w Katowicach a nie o
5

Uniwersytet
Ekonomiczny w
Katowicach (ten
bowiem zajmuje 42
pozycję w rankingu)

14.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

Dot. punktu 8.3.1
Str. 100

„Rozwój badań naukowych oraz skuteczne
wykorzystywanie ich w
przedsiębiorstwach”

Ze względu na umiejscowienie w Zabrzu wielu
prężnych instytutów badawczych
TAK

Lokalizacja działania: dopisać Zabrze

15.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

Str. 104

Dot. punktu: „Rozwój badań naukowych
oraz skutecznemu wykorzystywaniu ich w
przedsiębiorstwach może służyć
powołanie Centrum Akademickiego, w
skład którego mogliby wejść uczestnicy
rady doradczej – think tank”.

Ze względu na umiejscowienie w Zabrzu wielu
prężnych instytutów badawczych
TAK

Lokalizacja działania: dopisać Zabrze

16.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

17.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

18.

Urząd
Miejski w
Zabrzu

Str. 49

Nazwa dostawcy usług rozrywkowo –
wypoczynkowych brzmi Dom Muzyki i
Tańca w Zabrzu

Wprowadzenie prawidłowego nazewnictwa

TAK

Str. 141

Nazwa muzeum - obecnie Muzeum
Górnictwa Węglowego i Zabytkowa
Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” to
jedna instytucja kultury o nazwie Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Poprawa nazwy instytucji

TAK

Str. 184

Rozporządzenie Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.

Obowiązują już nowe przepisy prawne

TAK
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Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.).
Urząd
Miejski w
Zabrzu

Uwaga ogólna do większości sfer
wskazanych w dokumencie: zbyt duża
koncentracja na obiektach
zlokalizowanych w Katowicach. Brak
omówienia stosownie do rangi innych
obiektów i in.

19.

L P.

20.

Zgłaszający
uwagę

Gmina
Sosnowiec

Część dokumentu, do
której odnosi się
uwaga / str.

NIE

TREŚĆ UWAGI
UZASADNIENIE UWAGI
(PROPOZYCJA ZMIAN)

W dokumencie brakuje wskazania nowych
kierunków
rozwoju
dla
GZM-u,
wykorzystania nisz gospodarczych/ kół
zamachowych regionu (jakie by mogły
być?). Wszystkie zalecenia opierają się o
istniejące już branże.

PRZYJĘCIE
UWAGI
TAK/NIE

NIE

W dokumencie ujęto
obiekty nie tylko
zlokalizowane w
Katowicach, ale także
w Gliwicach,
Chorzowie, Zabrzu czy
Sosnowcu

UZASADNIENIE
Wykonawcy w
przypadku odmowy
uwzględnienia uwagi

W dokumencie
przedstawiono cztery
kierunki rozwoju, a
mianowicie:
● Edukację
dla
biznesu,
● Nową
przedsiębiorczoś
ć,
● Innowacyjność
przedsiębiorstw,
● Nowoczesną
infrastrukturę.
Zaproponowane
kierunki rozwoju mają
przyczynić się do
zwiększenia
atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru
Metropolii „Silesia” dla
7

11 branż i sektorów
uznanych za
prorozwojowe w
kontekście rozwoju
gospodarczego
Metropolii „Silesia”

21.

22.

Gmina
Sosnowiec

Gmina
Sosnowiec

Brak jasnego zdefiniowania terminu
„branże prorozwojowe”. Najczęściej z tym
terminem
kojarzą
się firmy innowacyjne

Przy opisie roli KSSE w regionie nie została
poruszona kwestia:
- małej dywersyfikacji branż lokujących się
na terenie stref. Z czasem może być to dla
naszego regionu również elementem
zagrożenia (np. recesja na rynku
motoryzacji)
- kwestia likwidacji specjalnych stref

TAK

dodałem odpowiedni
przypis wyjaśniający
skąd wziął się termin
„branże
prorozwojowe”

NIE

KSSE została
przedstawiona jako
element świadczący o
atrakcyjności
inwestycyjnej
Metropolii „Silesia”.
Wspomniano jednak o
małej dywersyfikacji
branż lokujących się na
terenie strefy – np. we
wstępie opracowania,
gdzie podano
informacje o tym, że
już ponad 60%
inwestycji
ulokowanych w strefie
należy do branży
motoryzacyjnej. Na
dalszych miejscach
ulokowały się: branża
wyrobów ze szkła
(6,6%), budowlana
(4,9%), metalowa
(4,1%) i maszynowa
(3,5%).
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23.

24.

25.

Gmina
Sosnowiec

Gmina
Sosnowiec

Gmina
Sosnowiec

Str. 26

- brak przemysłu spożywczego pośród
branż prorozwojowych
- na przemysł obronny nie mamy jako
samorząd prawie żadnego wpływu

Str. 30

- czy na pewno branża logistyczna jest
prorozwojowa
- na przemysł obronny nie mamy jako
samorząd prawie
żadnego wpływu

Str. 34

- tabela zawierająca priorytety rozwojowe
powstała częściowo na bazie
nieaktualnych już dokumentów
strategicznych miast

Na terenie naszego województwa działa wiele liczących się
firm
z branży spożywczej

NIE

Lista branż
prorozwojowych
powstała w oparciu o
ocenę propozycji
przedstawionej przez
GZM. GZM
zaproponował 15
branż i sektorów (nie
było na tej liście
przemysłu
spożywczego) a firma
Deloitte dokonała ich
oceny i stworzyła listę
11 branż
prorozwojowych.
Autorom Programu
trudno jest podważać
wyniki tych analiz.

NIE

W ocenie firmy
Deloitte obie branże
uznano za
prorozwojowe i
dlatego uwzględniono
je w dalszych analizach

NIE

Przy tworzeniu tabeli
zawierającej priorytety
rozwojowe miast
wchodzących w skład
Metropolii „Silesia”
korzystano z nadal
aktualnego i
wdrażanego
dokumentu: Strategia
Rozwoju GórnośląskoZagłębiowskiej
Metropolii „Silesia”
do 2025 r.
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26.

27.

Gmina
Sosnowiec

Gmina
Sosnowiec

Str. 35

Jednym z kluczowych priorytetów staje się
demografia
i zachodzące w niej niekorzystne zmiany

Str. 47

W dokumencie brak jakiejkolwiek
wzmianki dotyczącej znaczenia jakie ma
dla GZM-u Centrum TargowoKonferencyjne EXPO Silesia zlokalizowane
w Sosnowcu

NIE

Jedno z największych
w regionie centrów wystawienniczych

Niekorzystne zmiany
demograficzne nie są i
być nie mogą
priorytetem
rozwojowym miast
członkowskich
Metropolii „Silesia”.
Należy je traktować
jako istotne
utrudnienie dla planów
rozwojowych
Metropolii „Silesia”.
Zmiany demograficzne
stanowią zatem
wyzwanie, problem do
rozwiązania. Należy
jednak mieć na
uwadze fakt, że wpływ
poszczególnych miast
członkowskich
Metropolii „Silesia” na
odwrócenie
negatywnych trendów
demograficznych jest
niewielki. Jest to
problem występujący
w całym kraju i
potrzebne są tu
rozwiązania
systemowe
uruchamiane na
poziomie centralnym

TAK
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28.

Gmina
Sosnowiec

Str. 48

- czy centra handlowe stanowią tak istotny
wyznacznik metropolitalności. Istnieją
znacznie bardziej spektakularne i cenne
przykłady zagospodarowania terenów
pogórniczych/ poprzemysłowych

NIE

Tylko niektóre centra
mają wymiar
ponadregionalny i
krajowy. Muszą
posiadać usługi
najwyższego rzędu tzn.
których jest mało a z
których korzysta
bardzo dużo
konsumentów. W
centrach handlowych
są to zazwyczaj sklepy
bardzo ekskluzywne,
które można spotkać w
innych metropoliach
np. salon firmy Apple,
odzieżowy Demi Clerr
itd. Według badań –
pomiaru
konsumentów od godz
9-21, w jedna sobotę
maja 2012r. SCC Silesia
odwiedziło
kilkadziesiąt tysięcy
konsumentów, w tym
także mieszkańcy woj.
małopolskiego,
świętokrzystkiego,
łódzkiego i opolskiego,
jak również ponad 100
osób gości
zagranicznych.
Wszystkie centra
handlowe w Sosnowcu
koncentrują mniej
konsumentów w jeden
dzień niż Silesia City
Center (zobacz: Rola
handlu ....., monografia
Sosnowca w druku,
11

UM Sosnowiec)

29.

Gmina
Sosnowiec

30.

Gmina
Sosnowiec

31.

Gmina
Sosnowiec

L P.

32.

Zgłaszający
uwagę

UM
Gliwice

Str. 49

- brak przykładów usług rozrywkowowypoczynkowych
z Sosnowca np.: Sport Poziom 450, górka
środulska
(stok
narciarski),
sale
koncertowe

NIE

Nie są to usługi
ponadregionalne i
krajowe, a tylko takie
świadczą o funkcjach
metropolitalnych.
Wymienione usługi
mają oddziaływanie
lokalne i regionalne.

Str. 70

- depopulacja nie jest głównym
problemem
Sosnowca i proces ten przebiega na
podobnym
poziomie jak w innych miastach. Problem
dotyczy
prawie wszystkich miast GZM-u.

TAK

usunięto fragment o
depopulacji

Str. 136-137

- prosimy o dopisanie Centrum TargowoKonferencyjne EXPO Silesia do obiektów
na terenie których mogą odbywać się
międzynarodowe spotkania i imprezy

TAK

dodano Centrum
TargowoKonferencyjne EXPO
Silesia

Część dokumentu, do
której odnosi się
uwaga / str.

Str. 10, pierwszy
akapit

TREŚĆ UWAGI
UZASADNIENIE UWAGI
(PROPOZYCJA ZMIAN)

Zdanie: „Największą do tej pory inwestycją
w KSSE była budowa fabryki samochodów
OPEL koncernu General Motors.”

PRZYJĘCIE
UWAGI
TAK/NIE

Kwestia jednoznaczności informacji, gdyż można
mylnie zinterpretować, iż fabryka Opla jest w
Katowicach

UZASADNIENIE
Wykonawcy w przypadku
odmowy uwzględnienia
uwagi

TAK

Proszę na końcu zdania dodać: w
12

Gliwicach

33.

34.

UM
Gliwice

UM
Gliwice

Str. 11

Pojawia się informacja o wnioskach z
warsztatów, należałoby szerzej opisać – ile
było warsztatów i kto brał w nich udział.

Str. 18

Budzi moją wątpliwość spadek % ludności
GZM, która osiągała dochody z rent i
emerytur w stosunku do roku 2004
(przecież społeczeństwo się starzeje, więc
spodziewać by się można odwrotnej
tendencji).

35.

UM
Gliwice

Str. 28

Opisana jest analiza wzajemnych
powiązań jako analiza bardziej użyteczna
od analizy SWOT – w takiej sytuacji
należałoby przeprowadzić analizę uznaną
za bardziej użyteczną, a jeśli nie ma takiej
możliwości odnieść się wyłącznie do
posiadanej analizy.

36.

UM
Gliwice

Str.34

W tabeli 4 dla Gliwic, należy zaznaczyć
również X przy Priorytecie dot. Gospodarki
(przedsiębiorczość, innowacyjność,

Informacja na temat uczestników warsztatów pozwoli
ocenić wartość wniosków, które z nich uzyskano.

To jest kwestia tylko do sprawdzenia.

TAK

NIE

Informacje na temat
spadku % ludności
GZM, która osiągała
dochody z rent i
emerytur w stosunku
do roku 2004 pochodzi
z opracowania
Instytutu
Analiza relacji silnych
stron do słabych oraz
szans do zagrożeń nie
stanowi alternatywy
do przedstawionej
przez firmę Deloitte
analizy SWOT. Jest
jedynie próbą
pełniejszego
wykorzystania
informacji jakie udało
się zgromadzić przez tę
firmę w ramach
przeprowadzonej
analizy SWOT

Punkt ciężkości powinien zostać położony na wnioski z
posiadanych analiz, a nie na porównanie analiz
alternatywnych, sugeruje to ułomność
przeprowadzonych analiz.

NIE

Zgodnie z obowiązującą w Gliwicach w latach 2007 –
19.03.2014 Strategią I priorytet dot. Budowy

TAK
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konkurencyjność)

nowoczesnych struktur gospodarczych

5.1 skrócono

37.

38.

UM
Gliwice

UM
Gliwice

Str. 37-41

Str. 42

Opracowanie dotyczące pojęcia funkcji
metropolitalnych i ich rodzajów jest zbyt
rozbudowane, zwłaszcza w kontekście
początku rozdziału 5.2 (str. 41), gdzie do
badania tych funkcji w GZM wybrane
zostały cztery podstawowe typy funkcji.
Brakuje uzasadnienia do wyboru tych
typów, które powiązałoby część dotyczącą
GZM z zamieszczonym wcześniej
opracowaniem o funkcjach
metropolitalnych w literaturze.

Zdanie „Jego siedziba mieści się w nowo
wybudowanym reprezentacyjnym
budynku o randze metropolitalnej.” - Co
oznacza „ranga metropolitalna”? Czy
może mięć taką rangę budynek? Proszę o
zamieszczenie krótkiego wyjaśnienia.

Brakuje uzasadnienia dla tak szerokiego opisu ujęcia
funkcji metropolitalnych w literaturze przedmiotu.

TAK
częściowo

TAK
Zapis jest niejasny.

5.2 Ta część spotkała
się z dużym
zainteresowaniem ze
strony niektórych
miast GZM.
Skorygowano część
teoretyczną opisująca
poszczególne funkcje,
natomiast część
analityczną po
niewielkiej korekcie
pozostawiono
Tak budynki mogą
mieć rangę
metropolitalna ale być
może lepszym
określeniem będzie
rangę reprezentacyjną.
Są to wieżowce
tworzące tzw. city czyli
w literaturze CBD
(Central Bussines
District). Pojedyncze
budynki to własność
firm
międzynarodowych o
charakterze
korporacji, podobnie
jak siedziba ING w
14

Katowicach. Zapis
zmieniono na bardziej
czytelny .

39.

40.

41.

42.

UM
Gliwice

UM
Gliwice

UM
Gliwice

UM
Gliwice

Str. 42

Odniesienie do danych z 2004 (liczba
przedsiębiorstw) i 2006 (liczba studentów)
roku. Proszę o odnoszenie się do możliwie
jak najbardziej aktualnych danych.

Nieaktualne dane.

TAK

Str. 42

Zdanie „Placówki te są zatem
bezpośrednio odpowiedzialne za jakość
klasy metropolitalnej (…) – Co oznacza
„klasa metropolitalna”? Czym się
charakteryzuje? Proszę o uzupełnienie.

Brak wyjaśnienia użytego pojęcia.

TAK

Str. 43

Po zdaniu: Gliwice jako ośrodek
akademicki dają możliwość wyboru
technicznych kierunków kształcenia,
których nie można studiować w innych
miastach Metropolii.
Dopisać: Ponadto w Gliwicach funkcjonuje
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości,
która powstała w ramach projektu
Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe
Gliwice”. Projekt polegał
na przekształceniu terenów po zamkniętej
kopalni KWK „Gliwice” w strefę edukacji
i biznesu.

Projekt jest unikatowy w skali nie tylko regionu, warto
więc przy okazji szkolnictwa wyższego o nim
wspomnieć.

TAK

Tego chyba nie trzeba uzasadniać, gdyż samo się broni.

TAK

Str. 45

Na koniec pierwszego akapitu, po zdaniu:
W Gliwicach mieści się także Ośrodek
Innowacji NOT. Dopisać:
Gliwice, jako jedyne miasto w Polsce, są
od 2005 r. członkiem World Technopolis
Association (WTA), organizacji
zrzeszającej 80 najbardziej
zaawansowanych

usunięto ten fragment
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43.

44.

45.

UM
Gliwice

UM
Gliwice

UM
Gliwice

46.

UM
Gliwice

47.

UM
Gliwice

Str. 45

ośrodków technologicznych z całego
świata. W dniach 10–12 września 2012 r.
w Gliwicach zorganizowane zostało
8. Zgromadzenie WTA, w którym udział
wzięli przedstawiciele z czterdziestu miast
świata.
Druga linijka od dołu, przed zdaniem:
„Obszar GZM …..” dopisać: w Gliwicach
znajduje się największy węzeł
komunikacyjny w Polsce: Węzeł GliwiceSośnica, który łączy autostradę A1 z
autostradą A4.

j.w.

TAK

Str. 45

Odwołanie do danych dotyczących dróg z
2006. Proszę o podanie bardziej
aktualnych danych.

Nieaktualne dane

TAK
częściowo

Str. 46

Dane dotyczące lotniska w Pyrzowicach są
z 2009, podczas gdy na stronie
internetowej, do której odwołuje się autor
dostępne są najnowsze statystyki, nawet z
2014roku. Proszę o aktualizację.

Nieaktualne dane.

TAK

Str. 48

W akapicie dotyczącym nowoczesnej
przestrzeni konsumenckiej braku
informacji o innych, poza SCC, centrach
handlowych w GZM. Proszę uzupełnić o
Europę Centralną w Gliwicach.

Niepełne informacje.

NIE

Str. 49

Drugi akapit, 3 linijka od góry: skreślić
Operetkę w Gliwicach a napisać Gliwicki
Teatr Muzyczny (GTM)

Już od czerwca 2001 roku funkcjonuje GTM

TAK

Nie ma takich danych
w rocznikach. Dane te
były specjalnie
przeliczane przez dr
A.Soczówkę, nie ma
nowszych. Usunięto je.

Brak badań czy w tym
centrum są usługi
metropolitalne
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48.

49.

50.

UM
Gliwice

UM
Gliwice

UM
Gliwice

Str.49

Zdanie: „Turystyka poprzemysłowa
mogłaby stać się jednym z elementów
kształtowania nowej funkcji
metropolitalnej w miastach GZM” Należy
zmienić i napisać o Industriadzie, gdyż
właśnie ona jest taką Imprezą, której
celem jest promocja obiektów
znajdujących się na Szlaku Zabytków
Techniki Województwa
Śląskiego, a jest organizowana od 2010
roku

Impreza promująca Zabytki Techniki już od 2010 roku
na stałe weszła w kalendarz imprez Woj. Ślaskiego

Str. 49

W akapicie dotyczącym usług
noclegowych brakuje informacji o
hotelach czterogwiazdkowych w Gliwicach
i Zabrzu. Proszę o uzupełnienie tej
informacji.

Niepełne informacje.

Str. 61

Proszę o weryfikację zapisów „Baza
ekonomiczna większości miast GZM
obecnie (2010r.) charakteryzuje się
funkcją usługową (…) Aktualnie tylko
cztery miasta posiadają tę funkcję,
natomiast poziom usług w większości z
nich przekroczył 60%”. W jednym ze zdań
jest odwołanie do literatury, stąd
„obecnie” oznacza 2010, a nie ma
jasności, co w takim razie oznacza
aktualnie. Proszę o bardziej jasny zapis.

Niejasny zapis.

TAK
częściowo

Dopisano akapit o
Industriadzie. Jednak
ta impreza nie
wystarczy do
wykreowania nowej
funkcji symbolicznej o
randze
ponadregionalnej.
Musi temu towarzyszyć
odpowiedni marketing,
inne imprezy
towarzyszące, reklama
oraz cała strategia
promująca te obiekty
przez cały rok w kraju i
poza granicami.

TAK

NIE

patrz tab. 7. Dane
GUSu (roczniki i
www.stst. gov.pl) nie
podają pełnej bazy
pracujących. Dane w
tab. 7 zostały
zakupione dla 2010r. i
scalone. Są to dane
pełne tzn. razem z
małymi podmiotami do
9 osób. Zatem rok
2010 jest traktowany
17

jako najbardziej
aktualny. Ponadto
według metody
M.Jerczyńskiego (1977)
miasta, które posiadają
60% zatrudnionych w
usługach lub więcej są
zaliczane do typu
miasta o funkcjach
usługowych.

51.

UM
Gliwice

Str. 78-150

Fragment dotyczący planowanych
przedsięwzięć powinien przede wszystkim
zostać zweryfikowany pod kątem
możliwości ich wdrożenia (prawnych,
organizacyjnych). Zwłaszcza podmioty
określone jako podmioty koordynujące i
podmioty finansujące powinny zapoznać
się z propozycjami, wyrazić zgodę na ich
realizację. Brakuje informacji o tym, czy
propozycje były lub będą szczegółowo
konsultowane. Opisy projektów nie są
spójne – niektóre propozycje opisane są
bardzo szczegółowo, inne nazbyt ogólne.
W dużej mierze ich realizacja uzależniona
jest od działań innych podmiotów niż
miasta GZM, co powoduje, że GZM może
nie mieć wpływu na ich realizację.

Nie ma jasnej informacji o tym, jaką rolę pełnia w
dokumencie propozycje działań, nie wiadomo, czy
zostały skonsultowane z zainteresowanymi
podmiotami.

NIE

Planowane
przedsięwzięcia w
ramach
zaproponowanych
kierunków rozwoju
gospodarczego
Metropolii „Silesia” do
2025 roku mają za
zadnie ukształtować na
obszarze Metropolii
takie warunki, które
poprawią jego
atrakcyjność
inwestycyjną. Przyjęto,
że skuteczne
wdrożenie działań
ujętych w
poszczególnych
kierunkach rozwoju,
pozwoli na stworzenie
takich warunków,
które okażą się
sprzyjające z punktu
widzenia lokowania na
18

tym obszarze
inwestycji przez branże
uznane za
prorozwojowe.
Proponowane działania
były kilka razy
konsultowane z
Zamawiającym i nie
zgłaszano konieczności
konsultowania ich ze
wszystkimi
interesariuszami.

52.

UM
Gliwice

53.

UM
Gliwice

54.

UM
Gliwice.

Str. 79

Proszę o zamianę zapisu „(…) a na 26.
pozycji jest Śląski Uniwersytet
Ekonomiczny” na „(…) a na 26. pozycji jest
Śląski Uniwersytet Medyczny”
Uniwersytet Ekonomiczny jest 42. pozycji.

Poprawa pomyłki.

TAK

Str. 89

W zdaniu (na dole strony) jest odwołanie
do wspomnień p. Bernarda Gajdy – proszę
o informacje kim jest cytowana osoba.

Nie musi być oczywiste dla czytelnika kim jest p.
Bernard Gajda i czy jego wspomnienia są użyteczną dla
opracowania informacją.

TAK

Propozycja zmiany tekstu w Programie na
poniższy tekst:: Zgodnie z założeniami
Hala Gliwice ma zostać oddana do użytku
w pierwszej połowie 2016r. Hala będzie
przystosowana do organizacji wszelkiego
rodzaju imprez sportowych, koncertów,
czy najbardziej wymagających widowisk.
W wydarzeniach w hali będzie mogło
uczestniczyć w zależności od rodzaju
imprezy nawet 15-20 tysięcy widzów.

1. Komisja Europejska nie podjęła decyzji o
nieprzyznaniu dotacji dla projektu, w żadnym
dokumencie nie stwierdziła również ostatecznie, że
miasto nie będzie wstanie utrzymać inwestycji.
Oceniający określili jedynie, że inwestycja wymaga
konsultacji i oceny ekspertów Inicjatywy Jaspers.
Współpraca taka została przez miasto podjęta i wiele z
wątpliwości zostało wyjaśnionych. W czasie prac
Marszałek Województwa Śląskiego wystosował pismo
o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie. Mimo tego,
że miasto Gliwice uważa decyzję Marszałka za
bezskuteczną, współpraca z ekspertami Jaspers została

TAK

Str. 137

19

przerwana i nie można obecnie stwierdzić jaki byłby jej
finał.
2. Obecnie funkcjonująca nomenklatura to Hala
Gliwice.
3. Hala Gliwice będzie w stanie pomieścić ok. 15
tysięcy widzów, a w przypadku możliwości ustawienia
widowni na płycie nawet ok. 20 tysięcy widzów.

55.

L P.

UM
Gliwice

Zgłaszający
uwagę

Urząd
Miasta
56.
Ruda
Śląska

Str. 151

Część dokumentu, do
której odnosi się
uwaga / str.

Rozdział 4
str.33

Proszę o poprawienie źródeł finansowania
– Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko oraz Regionalny Program
Operacyjny Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 to programy
rozdysponowujące dotacje unijne.

Błędne rozdzielenie źródeł finansowania.

TREŚĆ UWAGI
UZASADNIENIE UWAGI
(PROPOZYCJA ZMIAN)

Proszę o zweryfikowanie akapitu:
Wymienione powyżej priorytety
rozwojowe Metropolii „Silesia” należy
skonfrontować z priorytetami
rozwojowymi 14 miast wchodzących w jej
skład. Priorytetów tych jest w sumie 71.
Różnice co do ilości przyjętych priorytetów
rozwojowych pomiędzy miastami są dość
istotne: wyróżnić można miasta, które
posiadają po 3 priorytety (Świętochłowice,
Tychy), ale także takie, które mają ich 8

TAK

PRZYJĘCIE
UWAGI
TAK/NIE

Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 –
2030 została przyjęta uchwałą Rady Miasta Ruda
Śląska nr PR.0007.49.2014 z dnia 27 marca 2014r
Ruda Śląska w Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na
lata 2014 -2030, która określa 5 celów strategicznych.
link do Strategii:
http://www.rudaslaska.pl/theme/rudaslaska/uploads/
Strategia_rozwoju_miasta_ruda_slaska_20142030.pdf
przypuszczamy, że owe osiem celów rozwojowych
autorzy zaczerpnęli z nieobowiązującej już Strategia

NIE

UZASADNIENIE
Wykonawcy w przypadku
odmowy uwzględnienia
uwagi

Dokonując
analizy
priorytetów
rozwojowych
poszczególnych miastczłonków Metropolii
„Sielsia” bazowano na
dokumencie Strategia
Rozwoju GórnośląskoZagłębiowskiej
Metropolii „Silesia” do
2025
r.
Jest
to
20

(Ruda Śląska) czy 7 (Chorzów). W tabeli 4.
przedstawiono zestawienie priorytetów
rozwojowych 14 miast Metropolii
„Silesia”.

Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku

dokument
nadal
obowiązujący,
w
którym w oparciu o
przegląd priorytetów
rozwojowych
poszczególnych miast
wyznaczono
pięć
priorytetów
rozwojowych
Metropolii
„Silesia”.
Autorzy
Programu
Rozwoju
Gospodarczego
Metropolii „Silesia” do
2025 roku zdają sobie
sprawę z tego, że w
najbliższych
latach
poszczególne miasta
członkowskie
najprawdopodobniej
będą
dokonywać
aktualizacji
swoich
strategii rozwoju (jak
np. uczyniła Ruda
Śląska), jednak dla
celów PRG podjęto
decyzję, że pod uwagę
będą
brane
te
priorytety rozwojowe
poszczególnych miast,
które znalazły się w
nadal
obowiązującej
Strategii
Rozwoju
GórnośląskoZagłębiowskiej
21

Metropolii „Silesia” do
2025 r.

Urząd
Miasta
57.
Ruda
Śląska

Rozdział 4
str.36

Proszę o weryfikację akapitu:
Warto w tym miejscu odnieść się
do zapisów przyjętych w Strategii. Otóż w
dokumencie tym odnajdziemy
następujące informacje pomocne w
ustaleniu kierunków rozwoju
gospodarczego Metropolii „Silesia”:
● Metropolia „Silesia” posiada
specjalności w następujących dziedzinach:
o górnictwo,
o hutnictwo,
o przemysł samochodowy,
● pozostałe liczące się dziedziny
to przemysł:
o chemiczny,
o maszynowy,
o wojskowy.

Proszę dopisać zdanie:
Urząd
Miasta
58.

Rozdział 5.2, str.45
Ruda
Śląska

Do proinnowacyjnych instytucji w Rudzie
Śląskiej można zaliczyć Śląski Park
Przemysłowo-Technologiczny, Rudzki
Inkubator Przedsiębiorczości oraz Rudzką
Agencję Rozwoju „Inwestor”

W tym miejscu sugeruję powołać sie także na
STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
„ŚLĄSKIE 2020+”
Inteligentne specjalizacje województwa wymienione
są m.in. na str. 27

NIE

Wymienione w
Strategii Rozwoju
Województwa
Śląskiego „ŚLĄSKIE
2020+” inteligentne
specjalizacje dotyczą
całego województwa,
tymczasem w Strategii
Rozwoju GórnośląskoZagłębiowskiej
Metropolii „Silesia” do
2025 r. podaje się
specjalności
charakterystyczne dla
obszaru Metropolii
„Silesia”. Biorąc pod
uwagę fakt, iż PRG
powstał z myślą o
Metropolii „Silesia”
skupiono się na
specjalnościach
charakterystycznych
dla tego obszaru.

Błędna nazwa Śląskiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego, brak pozostałych dwóch instytucji
Rudzki Inkubator Rozwoju Sp. z o.o. proszę dopisać ze
względu na działające tam firmy m.in. branży IT, które
osiągnęły jeż znacząca pozycje rynkową, działający
Hub Club Śląski Klaster Multimedialny, Pierwszy na
Śląsku Klaster tego typu zrzesza jednostki nauki oraz

TAK

22

firmy z branży ICT i multimedialnej, wspólnie
pracujące nad wytworzeniem nowej wartości śląskiego
rynku innowacji, a także podjęta przez Inkubator i
podmioty współpracujące współpraca z wyższymi
uczelniami.
Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. jest m in.
członkiem Krajowego Systemu Usług dla MSP.
Certyfikat ten potwierdza akredytację w KSU dla
małych i średnich przedsiębiorstw. Instytucja
specjalizuje się w następujących obszarach: prowadzi
Fundusz Pożyczkowy, który udziela pożyczek na
korzystnych warunkach celem zapewnienia firmom z
regionu finansowania zewnętrznego dla ich rozwoju,
prowadzi również doradztwo dla firm.
linki do stron ww. firm:
http://www.rarinwestor.pl/
http://www.inkubatorrudzki.pl/
http://www.sppt.pl/
Urząd
Miasta
59.

60.

Ruda
Śląska

Urząd
Miasta
Ruda

Proszę dopisać zdanie:

Rozdział 5.2, str.49

Rozdział 5.6, str.64

W Rudzie Śląskiej znajduje się
AQUADROM - największy park wodny w
Metropolii Silesia oraz Burloch Arena –
stadion rugby z profesjonalnym torem
rolkarskim.
W akapicie „Ruda Śląska” proszę o
wykreślenie stwierdzenia, że w mieście
jest zbyt duży udział przemysłu oraz
wysoki niedobór usług dla biznesu.

Brak największego parku wodnego w Metropolii Silesia
link do strony parku wodnego:

TAK

http://www.aquadrom.pl/

W gospodarce Rudy Śląskiej przemysł nie ma już tak
znaczącej roli jak kiedyś, gdyż coraz większy udział w
strukturze gospodarczej odgrywają usługi i handel.
Górnictwo przechodzi proces restrukturyzacji. Miasto
posiada dobrze rozwinięte usługi dla biznesu, które

NIE

Nadal przemysł ma
duże znaczenie, jak
również górnictwo.
Zgadza się , że
górnictwo przechodzi
23

Śląska

świadczą liczne instytucje otoczenia biznesu: Rudzki
Inkubator Przedsiębiorczości, Rudzka Agencja Rozwoju
„Inwestor” Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny,
sieć banków, biur rachunkowych, ubezpieczeniowych,
obsługi rynku nieruchomości i firm informatycznych.

proces restrukturyzacji,
ale nie jest on
zakończony.
Oczywiście rola sektora
przemysłowego i
branży górniczej jest o
wiele mniejsza, ale w
mieście nie nastąpiła
jeszcze sukcesja funkcji
tj. wymiana na inną.
Oczywiście zgadza się,
że usługi w tym handel
odgrywają coraz
większą rolę ale wciąż
za małą. ..... „sieć
banków, biur
rachunkowych,
ubezpieczeniowych,
obsługi rynku
nieruchomości i firm
informatycznych” rozwijają się one
wolniej niż w innych
maiastach, a ich liczba,
zasięg oddziaływania,
jak i rola w regionie
jest niewielka. Owszem
w Rudzie Śląskiej
znajduje sie jedno
centrum usług
nowoczesnych do
obsługi klientów
(Gallup Arteria
Management ) jednak
to za mało aby
24

stwierdzić, że usługi są
dobrze rozwinięte.

Rozdział 5.6,
61.
str.68

Te dwa miasta powinny być miejscem
inwestycji metropolitalnych na wielką
skalę, w tym projektów europejskich
wzmacniających ich metropolitalny
charakter.

Taki zapis w kontekście wcześniejszych zapisów dot.
nierówności w rozwoju miast Metropolii będzie
powodować dalsze ich pogłębianie. Powinno sie raczej
postulować lokowanie takich inwestycji w miastach
„które muszą mieć program dywersyfikacji gospodarki
i miejsc pracy z naciskiem na rozwój usług”
szczególnie, że w pp. b) jest zapis: „rozwój i program
pomocowy dla miast, które nadal nie zakończyły
procesu restrukturyzacji, a które mają małe rynki
pracy, przestarzały przemysł i niski poziom usług. W
tych ośrodkach powinna być podjęta próba
wprowadzenia zupełnie nowych działalności na bazie
starych przemysłów, wykorzystując istniejące hale i
przestrzenie do produkcji nowoczesnych, a także
wspierany rozwój przedsiębiorczości i usług
zmierzających do dywersyfikacji rynku pracy i całej
gospodarki.”

NIE

Aby wykreować istotną
rolę
METROPOLII
„SILESIA” chociażby na
tle
kraju,
w
najbliższym
czasie
„mega”
inwestycje
powinny być rozwijane
w
największych
(najważniejszych
i
identyfikowalnych
miastach). Liderem są
obecnie Katowice oraz
w znacznie mniejszym
stopniu Gliwice. Miasta
o
gorszej
sytuacji
gospodarczej nie są
obecnie przygotowane
na
rozwój usług
metropolitalnych
I
inwestycji
metropolitalnych,
którą sa kolejną fazą
rozwoju
usług
wyższego rzędu tj.
usług
bardzo
zaawansowanych,
jakościowych.
Czy Strefa Kultury
spełniłaby swoją rolę
gdyby powstała w
Rudzie Śląskiej zamiast
25

w Katowicach?
Obecnie takie
inwestycje nie mają
szans rozwoju w takich
miastach jak Ruda
Śląska, ponieważ w
tych miastach nie ma
kto korzystać z tych
usług i nie ma na nie
zapotrzebowania, a
zatem i
ekonomicznego
uzasadnienia do ich
rozwoju . Sztuczne
kreowanie funkcji
metropolitalnych nie
przyniesie korzysci
miastu. Należały
podjąc startegię
małych kroków:
sukcesywnego rozwoju
usług, wspierania
działalności
promujących rozwój
tych usług, a następnie
stopniowo pracować
nad ich jakoscią, skalą
oddziaływania.
Natomiast pewnym
rozwiązaniem nad
zmianą struktury rynku
pracy może: „podjęta
próba wprowadzenia
zupełnie nowych
26

działalności na bazie
starych przemysłów,
wykorzystując
istniejące hale i
przestrzenie do
produkcji
nowoczesnych, a także
wspierany rozwój
przedsiębiorczości i
usług zmierzających do
dywersyfikacji rynku
pracy i całej
gospodarki.” Przemysł
przetwórczy
dywersyfikuje
gospodarkę i mógłby
byc bardzo korzystny
dla rozwoju Rudy
Śląskiej, aby rozpocząć
nowy rozdział w
rozwoju gospodarczym
miasta. Jednak
przemysł nie wchodzi
w zakres wzmacniania
metropolitalności,
chociaż oczywiście
decyduje o rozwoju
ekonomicznym.
Urząd
Miasta
62.
Ruda
Śląska

Rozdział 5.7, tabela
5,
str. 69

Dopisać:
Ruda Śląska – funkcje metropolitalne:
rekreacja,

Brak określenia funkcji metropolitalnej
i przemysłu/sektora dla Rudy Śląskiej

TAK

Przemysł/Sektor – Przemysł spożywczy, IT,
27

ochrona środowiska, metalowy, logistyka

Urząd
Miasta
63.

Rozdział 5.7, str.70

Dopisać Rudę Śląską do miast, do których
należy przyciągać inwestorów zajmujących
się działalnością logistyczną.

Rozdział 7, str.76

Dopisać Rudę Śląską do:

Ruda
Śląska
Urząd
Miasta

64.

Ze względu na bardzo korzystne położenie
komunikacyjne i atrakcyjne oferty inwestycyjne dla
inwestorów z branży logistycznej, a także na istniejące
już centrum logistyczne firmy Jeronimo Martins

TAK

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska

TAK

- Nowe zagospodarowanie terenów
poprzemysłowych,

Ruda
Śląska

- Dostosowanie zasobów mieszkaniowych
do potrzeb i poprawa estetyki otoczenia,
- Wspieranie aktywności obywatelskiej.

Urząd
Miasta
Ruda
Śląska

65.

Rozdział 8
Podrozdział 8.2.3. Eadministracja i idea
„One Stop” –
właściwa i
kompleksowa
obsługa inwestorów
str.92

Jako że GZM to kilka gmin, w których
funkcjonuje kilka urzędów skarbowych i
nie ma możliwości stworzenia jednego
systemu „One stop”, należy wypracować
wspólne procedury, które będą identyczne
w każdym z miast Metropolii „Silesia”, a
także wprowadzić wspólny i jednolity
system informatyczny, dzięki któremu
przedsiębiorcy będą mogli kontaktować
się z przynależnym sobie urzędem za
pośrednictwem internetu.

Należy zwrócić uwagę, że kontakt z urzędami na
poziomie kraju realizują takie platformy jak:
http://epuap.gov.pl integruje urzędy rządowe i
samorządowe,
https://prod.ceidg.gov.pl/,https://ems.ms.gov.pl/
umożliwiają załatwienie spraw związanych z
działalnością gospodarczą
https://www.sekap.pl/ System Elektronicznej
Komunikacji Administracji Publicznej to strategiczny
dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów
gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Do projektu
przystąpiły wszystkie miasta-członkowie Metropolii.
Obecnie w ramach SEKAP współpracują 123 urzędy i
250 jednostek organizacyjnych (dane ze strony
Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

TAK

Uwaga uwzględniona zaproponowana treść
przez autorów uwagi
jest identyczna jak
treść w dokumencie
PRG
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http://www.e-slask.pl)
Wspomniane platformy spełniają w zasadzie wszystkie
postulaty wysunięte w tym zadaniu. Sugerujemy
przemyślenie tego zadanie, tak, aby nie mnożyć bytów
ponad potrzebną miarę.
Urząd
Miasta
66.

Rozdział 8
Podrozdział

Ruda
Śląska
Urząd
Miasta
67.
Ruda
Śląska

8.4.4., str.134
Rozdział 8
Podrozdział 8.4.4.,
str.135

Urząd
Miasta
Ruda
Śląska

Rozdział 8
68.

Podrozdział 8.1.1.,
str.81

Dopisać Rudę Śląską do miast, które
wprowadziły do systemu OPI-TPP
informacje o posiadanych terenach
inwestycyjnych

Brak Rudy Śląskiej wśród miast, które wprowadziły do
systemu OPI-TPP informacje o posiadanych terenach
inwestycyjnych

TAK

Wykreślić Rudę Śląską spośród miast,
które nie wprowadziły do systemu OPITPP informacje o posiadanych terenach
inwestycyjnych

Ruda Śląska wprowadziła do systemu OPI-TPP
informacje
o posiadanych terenach inwestycyjnych

TAK

Autorzy Strategii bardzo dużą rolę
przypisują branży motoryzacyjnej, warto
się zastanowić, czy nie została przeceniona
rola przemysłu motoryzacyjnego w
Metropolii. Nie sposób zaprzeczyć, że
generuje ona dużo miejsc pracy. Tym nie
mniej faktyczny rozwój tego przemysłu
odbywa się w biurach projektowych i
centrach badawczo-rozwojowych
koncernów motoryzacyjnych, które nie są
ulokowane na Górnym Śląsku i Zagłębiu.
W związku z tym Strategia powinna
postulować czynienie wspólnych zabiegów
o lokowanie tego typu inwestycji w
Metropolii.

Przemysł motoryzacyjny w formie reprezentowanej w
Metropolii poddawany jest silnym wahaniom
koniunkturalnym. Ponadto firmy motoryzacyjne lokują
zakłady produkcyjne kierując się kosztami pracy,
ulgami i grantami, jakie mogą uzyskać od krajów, gdzie
planują zbudować nową fabrykę. Dobrze obrazuje to
najnowszy przykład fabryki Opla w Bochum.
W jakiejś mierze takie ryzyko zostało zauważone, o
czym świadczy zapis na s. Tychy muszą uważać na
zbyt duże uzależnienie się od przemysłu
motoryzacyjnego
Stąd warto przemyśleć jeszcze raz rolę, jaką przypisuje
się
w dokumencie tej branży.

NIE

Warto zauważyć, że
Autorzy nie skupiają się
wyłącznie na
przemyśle
motoryzacyjnym. W
niektórych kwestiach
zauważają jego istotną
rolę w regionie, jak na
przykład przy pozycji
utworzenia kierunku o
specjalizacji
motoryzacyjnej.
Ponadto ta branża
została
wyselekcjonowana
jako jedna z bardziej
rozwojowych branż na
29

wcześniejszych
etapach Projektu,
realizowanych przez
firmę Deloitte. Jednak
nie można się zgodzić,
że branża
motoryzacyjna
zdominowała Program
Rozwoju
Gospodarczego dla
Metropolii „SIlesia” do
2025 r.
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