
 Reprezentacja naszego Koła miała zaszczyt uczestniczenia w konferencji „II Śląskie 

Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” połączonej  z obchodami „Śląskiego 

Dnia Budowlanych – 2010”, która odbyła się w dniu 14 października br.  w Sali Sejmu 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

 Było to wspólne przedsięwzięcie Śląskiej Izby Budownictwa, Śląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa wraz z oddziałem katowickim Polskiego Związku Inżynierów  

i Techników Budownictwa, Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, Związku Pracodawców 

Budownictwa w Gliwicach oraz Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego.  

 W części stanowiącej obchody Śląskiego Dnia Budowlanych odbyło się wręczenie 

odznaczeń państwowych i wyróżnień, nadanie Wielkiej Nagrody Prezydenta Śląskiej Izby 

Budownictwa, wręczenie „Złotych Laurów 2010r.” Instytutu Gospodarki Nieruchomościami 

oraz dokonano prezentacji laureatów XX Edycji konkursu „Budowa Roku”.  

 Po tym wydarzeniu nastąpiło otwarcie konferencji, której przewodniczył Tadeusz 

Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. Konferencja podzielona była na trzy sesje 

tematyczne.  

 Na pierwszej sesji przedstawiono „Projekty rozwiązań realizacji budownictwa 

mieszkaniowego przez samorządy terytorialne”. Prowadzącym sesję był Arkadiusz Borek - 

Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, Prezydent Federacji Gospodarki 

Nieruchomościami i Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa. Pan Arkadiusz Borek 

przedstawił obecnym problem deficytu mieszkaniowego i zwrócił w swojej przemowie uwagę 

na to, że spółka celowa oraz partnerstwo publiczno-prywatne mogą stanowić alternatywę 

zmniejszenia niedoboru mieszkań. Kolejni eksperci w dziedzinie nieruchomości, inwestycji  

i budownictwa proponowali sposoby rozwiązania problemu mieszkaniowego, zwracając 

szczególną uwagę na możliwości rozwoju społecznych zasobów mieszkaniowych. 

Przedstawiono pomysły dotyczące tego, w jaki sposób TBS-y mogą inwestować - 

zasugerowano, by wykorzystać w tym celu takie instrumenty, jak obligacje zamienne  

i odroczone prawo własności. 

 

 Podczas drugiej sesji dokonano oceny „Stanu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego kraju i regionu śląskiego”. Sesję poprowadził Józef Kuklok-Opolski –Prezes 



Zarządu „AB-PROJEKT” Sp. z o. o. w Tychach, Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa. 

Przedstawione zostały referaty dotyczące planowania przestrzennego na szczeblach: 

krajowym, regionalnym i lokalnym. Na zakończenie niniejszej sesji, dr Grzegorz A. Burczek, 

sekretarz Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie, przedstawił 

„Opinię Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej o projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw”. 

 Natomiast trzecia sesja poświęcona została debacie o „Praktyce stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych”. Funkcję prowadzących sesji pełnili: Tadeusz Wnuk – 

Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa oraz Franciszek Buszka – Przewodniczący rady 

Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas sesji dokonano oceny 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw z punktu widzenia zamawiających, 

następnie – wykonawców, a na końcu opiniami i spostrzeżeniami wymienili się eksperci 

zamówień publicznych. 

 

 Konferencję zakończyliśmy miłym akcentem uczestnicząc w bankiecie, któremu 

towarzyszył koncert muzyki klasycznej. 

 Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Pana Arkadiusza Borka – Prezesa 

Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami i Prezydenta Federacji Gospodarki 

Nieruchomościami, który zaprosił reprezentację naszego koła do wzięcia udziału  

w uroczystości. 
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