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Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta

• Nowa siedziba
NOSPR
• Międzynarodowe
Centrum
Kongresowe
• Muzeum Śląskie

• Rynek w Katowicach

Katowice - gospodarczym liderem regionu

5. miejsce wśród miast europejskich
z najlepszymi strategiami przyciągania
zagranicznych inwestycji bezpośrednich
wg rankingu FDI Financial Times (marzec
2016)
5. miejsce na liście najatrakcyjniejszych
miast dla biznesu w Polsce
wg rankingu FORBES (czerwiec 2015 r.)

Katowice – miasto spotkań, wydarzeń sportowych i kongresów

Intel Extreme Masters 2016 r.
113 000 widzów i kolejna edycja w 2017 roku
Miasto Gospodarz finałów Mistrzostw Europy
w Piłce Ręcznej w 2016 roku
32 000 kibiców w hali Spodka
Mistrzostwa Świata w Hokeju
na Lodzie Mężczyzn Dywizji 1 A 2016
Europejski Kongres Gospodarczy
najważniejsza impreza biznesowa
w Europie Centralnej (7,5 tys. osób)
CEV Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej
Mężczyzn 2017 (w Katowicach I i II faza)
Plany budowy stadionu miejskiego

Katowice – Miasto Muzyki UNESCO

Katowice – miasto kultowych festiwali
• OFF Festival
• Tauron Nowa Muzyka
• Rawa Blues i inne
NOSPR – olbrzymi sukces frekwencyjny,
266 wydarzeń w 2015 roku
Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki
• zmiana wizerunku miasta
• kultura jako dźwignia dla gospodarki i nauki
Targi Muzyki Świata WOMEX 2017

Umowa z mieszkańcami Katowic

Realizacja umowy z mieszkańcami
• Budowa trzech basenów
• Rozwój sieci komunikacyjnej:
„Katowice na rowery”,
Strefa 30, tramwaj na południe

• 20 milionów złotych na budżet
obywatelski
• Otwarcie Centrum Organizacji
Pozarządowych
i powołanie pełnomocnika
ds. organizacji pozarządowych
• Czyste Powietrze i Metropolia
(priorytety regionalne), 10 x 10 mln

Budżet Obywatelski 2015
I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
• kwota przeznaczona dla dzielnicy 529 325,00 zł
• 7 projektów wybranych przez mieszkańców
w głosowaniu
Modernizacja szkolnego boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 51 – 175 263,60 zł
Zakup nowych książek i audiobooków
dla filii nr 15 MBP przy ul. Przyjaznej 7a – 20 000,00 zł
"Edukacja na czasie" - wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 59
w nowoczesne multimedia – 7 940,95 zł

Boisko przy Gimnazjum nr 15, ul. Karliczka 15

Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 – 109 584,98 zł
Monitoring obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach – 52 461,11 zł
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 51 – 7 413,60 zł
Wycinka drzewostanu stwarzającego zagrożenie, uzupełnienie i dosadzenie krzewów w celu upiększenia otoczenia wokół
przedszkola – 15 996,61 zł

WSZYSTKIE ZADANIA ZOSTAŁY ZREALIZOWANE

Budżet Obywatelski 2016

WSZYSTKIE ZADANIA ZOSTAŁY ZREALIZOWANE

II EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
• kwota przeznaczona dla dzielnicy 900 122,00 zł
• 6 projektów wybranych przez mieszkańców
w głosowaniu
Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu Żłobku
w kierunku Gimnazjum nr 16 i hali sportowej
za budynkami Wojciecha 19-19D i 7A-7H – 206 700,00 zł
Monitoring osiedla Adama – 350 000,00 zł
Przyjemniej na Giszowcu - rewitalizacja skweru pomiędzy
ulicami Barbórki i Wojciecha – 260 00,00 zł

Ławka przy ul. Gościnnej/Młodzieżowej

Pokonywanie barier architektonicznych poprzez naprawę
i unowocześnienie podjazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy ul. Wojciecha 23A – 15 000,00 zł
Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 15
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach,
przy ul. Przyjaznej 7a – 30 000,00 zł
Ławki Giszowca – 22 400,00 zł
Ławki przy przychodni na ul. Mysłowickiej

Budżet Obywatelski 2017
III EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
• kwota przeznaczona dla dzielnicy 1 041 722 zł
• 5 projektów wybranych przez mieszkańców
w głosowaniu
Aleja spacerowa za budynkiem Wojciecha 7a-7h od pawilonów usługowo-handlowych w kierunku
obiektów użyteczności publicznej: żłobka, ośrodka terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
przedszkola i gimnazjum – 204 700,00 zł
Ładny skwerek na Wojciecha – 105 000,00 zł
Wymiana ogrodzenia Przedszkola nr 91, remont tarasu i boiska z wymianą podłoża na poliuretanowe –
425 000,00 zł
„Siłownia parkowa” w Parku Giszowieckim – 283 000,00 zł

Remont fragmentu elewacji w przyziemiu budynku w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki w Ośrodku
Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym im. dr M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej – 22 000,00 zł
W jednostce pomocniczej Giszowiec do głosowania uprawnionych było 14 462 mieszkańców.
W głosowaniu wzięło udział 1 565 spośród nich, co dało frekwencję na poziomie 10,82%.

Dzieje się na Giszowcu
Działania podejmowane w 2015 roku:
• Przebudowa Placu Pod Lipami (jezdnia, chodniki, wjazdy, parkingi) - koszt: 3.776.313,99 zł
• Remont DK 86 ul. Pszczyńskiej (remont jezdni – 12.036 m2) - koszt: 1.069.780,98 zł

Działania podejmowane w 2016 roku:
• Remont ul. Sosnowej (jezdnia, chodnik, wjazdy + przebudowa oświetlenia) - koszt: 1.021.139,81
• Remont wyeksploatowanej instalacji oświetlenia ul. Barbórki (wymian 8 słupów oświetleniowych wraz z nową linią
zasilającą) - koszt: 62.341,30 zł
• Nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 689, w którym wydłużona została część kursów do KWK „Murcki – Staszic” w
Giszowcu, w najbardziej wykorzystywanych godzinach dojazdu do pracy i powrotu pracowników tej kopalni.

Działania realizowane w 2017 roku:
• Modernizacja chodników przy ul. Batalionów Chłopskich (wymiana nawierzchni chodnikowej od placu autobusowego przy ul.
Batalionów Chłopskich wzdłuż ogrodzenia Gimnazjum nr 16, w kierunku sklepu Biedronka przy ul. Wojciecha wraz z
przyłączeniem i montażem słupów oświetleniowych) - koszt: 300.000 zł
• Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pszczyńska – Górniczego Stanu - koszt: 800.000
• Modernizacja/przebudowa łuku jezdni ul. Pszczyńskiej - koszt: 300.000 zł
• Modernizacja budynków komunalnych” obejmująca lokalizacje: ul. Radosna 35a,35b,35c i 4/2, 6, 30/1, 30/2, 31/1, 39/2 oraz
ul. Kosmiczna 30, 43. – wartość planowanych robót w WPF na lata 2017-2018 wynosi 4 200 000 zł, zakres robót: remont
kapitalny dachu, elewacji, dobudowa przewodów wentylacyjnych, remonty klatek, budowa łazienek w pustostanach.

Dzieje się na Giszowcu
Zamierzenia inwestycyjne
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9.
Planowana realizacja 2018 r.
Katowicka Infrastruktura Rowerowa” w zakresie którego
Rozbudowywana jest sieć dróg rowerowych. W 2017 r. przewidziane jest
Zlecenie dokumentacji projektowej dla poprowadzenia infrastruktury
Rowerowej łączącej ul. Mysłowicką z Nikiszowcem wzdłuż ul.
Szopienickiej.
Realizacja zadania zakładana w latach 2018-2019.

Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86
do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap I.
Zakres: rozbudowa istniejących odcinków ulic Pszczyńska, 73 Pułku
Piechoty oraz istniejącego węzła drogowego Kolista.
Dla I etapu inwestycji opracowano dokumentację projektową
i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Dla przedsięwzięcia planowane jest uzyskanie dofinansowania z Unii
Europejskiej.
Planowana realizacja 2017-2019 r.

Dziękuję za uwagę
Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
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