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Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta

Nowa siedziba
NOSPR
Międzynarodowe
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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 2017 r.
Rekordowa ilość widzów (173 tys.) i kolejna edycja
w 2018 roku
Miasto Gospodarz finałów Mistrzostw Europy
w Piłce Ręcznej w 2016 roku
32 000 kibiców w hali Spodka
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
COP24
24. konferencja Stron Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu

Katowice – Miasto Muzyki UNESCO

Katowice – miasto kultowych festiwali
• OFF Festival
• Festiwal Nowa Muzyka
• Rawa Blues i inne
NOSPR – olbrzymi sukces frekwencyjny,
302 wydarzeń w 2016 roku, ponad 230 tys.
odwiedzających
Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki
• zmiana wizerunku miasta
• kultura jako dźwignia dla gospodarki i nauki
Targi Muzyki Świata WOMEX 2017
Kongres Sieci Miast Kreatywnych
UNESCO 2018 (XII UCCN Annual Meeting)

Umowa z mieszkańcami Katowic

Realizacja umowy z mieszkańcami
• Budowa trzech basenów
• Rozwój sieci komunikacyjnej:
„Katowice na rowery”,
Strefa 30, tramwaj na południe
ul. Jankego/Armii Krajowej

• 20 milionów złotych na budżet obywatelski
• Otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych
• 3 centra przesiadkowe
• Śląskie Centrum Innowacji
• Czyste Powietrze i Metropolia (priorytety regionalne),
10 x 10 mln

Lokalizacja ul. Kościuszki/Zgrzebnioka

Lokalizacja ul. Wczasowa 8

Budżet Obywatelski 2015
I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
kwota przeznaczona dla dzielnicy 667 818 zł
4 projekty wybrane przez mieszkańców
w głosowaniu
Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu
– 332 090,98 zł
Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27
w Katowicach ul. Łętowskiego 18 – 236 304,00 zł

Zakup nowych książek dla filii nr 10 MBP
przy ul. Radockiego 70a – 10 000,00 zł

SP nr 27, ul. Łętowskiego 18

Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami
kształcenia dzieci i dorosłych dla filii nr 10 MBP przy ul. Radockiego 70a
– 20 000,00 zł
WSZYSTKIE ZADANIA ZREALIZOWANO

Budżet Obywatelski 2016
II EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
• kwota przeznaczona dla dzielnicy 1 140 283 zł
• 7 projektów wybranych przez mieszkańców
w głosowaniu
Moje boisko to dla mnie wszystko - stworzenie ogólnodostępnej ścieżki
zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia – 623 983,12 zł
Poprawa infrastruktury sportowej na sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach – 89 800,00 zł
ul. Szenwalda 36-38e
Komfort parkowania i estetyka dla mieszkańców osiedla "ODRODZENIA„ – 470 200,00 zł
Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla Filii nr 9
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach – 15 000,00 zł

Budowa rodzinnej strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu
– 70 860,00 zł
Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Katowicach – 24 170,00 zł
Nasza mała enklawa na osiedlu "Żurawia" – 3 250,00 zł
WSZYSTKIE ZADANIA ZREALIZOWANO
ul. Szenwalda 36-38e

Budżet Obywatelski 2017
III EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
kwota przeznaczona dla dzielnicy 1 228 303 zł
9 projektów wybranych przez mieszkańców
w głosowaniu
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Modernizacja placu zabaw przy ul. Poprzecznej - 57 100,00 zł
Zakup nowych książek, sprzętu komputerowego i konsoli
do gier wraz z sensorem Kinect dla Filii nr 10 MBP
w Katowicach - 20 000,00 zł
Rewitalizacja i aranżacja terenów zielonych
na Osiedlu Szenwalda i doposażenie placu zabaw - 78 000,00 zł
Stacja rowerowa przy ul. Jankego/Armii Krajowej
Parkingi na osiedlu Odrodzenia - 415 800,00 zł
Zakup audiobooków i sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 9 Katowicach –
10 000,00 zł
Rowerem miejskim po Ochojcu, Piotrowicach i dalej… - 141 000,00 zł – Zadanie zrealizowane
Remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach - 88 000,00 zł
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 93 w Piotrowicach - 350 800,00 zł
Miasteczko rowerowe – nasze marzenie, swym głosem wspomagasz jego spełnienie 60 500,00 zł

Budżet Obywatelski 2018

Kwota przeznaczona dla Piotrowic i Ochojca

Maksymalna wartość pojedynczego projektu dzielnicowego (75% puli dzielnicowej):
747 197,00 zł
Pula przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich:
3 148 715 zł

Do 12 maja trwa nabór wniosków!

Dzieje się w Piotrowicach - Ochojcu
Zrealizowane zadania:

Rok 2015 - wykonanie remontu DK 81 przy ul. Kościuszki (jezdnia – 13.217 m2). Wartość zadania: 1.180.985,69 zł
Rok 2016 - wykonanie remontu ul. Tyskiej (jezdnia – 3790 m2, chodnik, wjazdy – 2296 m2 , zatoka autobusowa – 89 m2).
Wartość zadania: 799.998,74 zł
Rok 2016 - wykonanie remontu ul. Wojska Polskiego (jezdnia – 1696 m2, chodnik, wjazdy – 1432 m2 , miejsca postojowe –
271 m2). Wartość zadania: 570.261,84 zł
Rok 2016 - wykonanie remontu ul. Zbożowej (jezdnia – 822 m2, chodnik, wjazdy – 516 m2 ). Wartość zadania: 338.884,70 zł
Rok 2016 - wykonanie remontu w Miejskim Przedszkolu nr 84. Wartość zadania: 131.578,00 zł
Rok 2016/2017 - Remont ul. Armii Krajowej (jezdnia – 2730 m2). Wartość zadania: 283.241,64 zł

Planowane zadania:
Rok 2017 - wymiana nawierzchni asfaltowej na uszkodzonych fragmentach ul. Grottgera oraz remont nawierzchni
i chodników ul. Żurawiej
Rok 2017 - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 84
Rok 2018 – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27

Dzieje się w Piotrowicach - Ochojcu
Ciąg dalszy planowanych zadań:
•Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Kościuszki. Zadanie obejmie rozbudowę fragmentu ulicy Kościuszki (DK 81)
wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Armii Krajowej. Podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków unijnych. Zakłada się, że
rozbudowa będzie realizowana w latach 2017-2019.
•Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki – Kolejowa.
•Budowa linii tramwajowej „Tramwaj na południe” wraz z węzłem przesiadkowym „Kostuchna” oraz budowa węzła
przesiadkowego „Brynów Pętla” oraz w dalszej kolejności węzła przesiadkowego „Piotrowice”.
•Budowa drogi łączącej ul. Wspólną z ul. Tunelową. Prace projektowe ukończone do 15.06.2017 r. Realizację przedsięwzięcia
zakłada się w latach 2017-2018.
•Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów. Inwestycja obejmuje budowę drogi ulicy Jaskrów, stanowiącej
połączenie ul. Tunelowej z ul. Bukszpanową. Realizację inwestycji przewidziano w latach 2017-2018.

•Rewitalizacja tras rowerowych nr 3 i 101, w tym przebudowa ciągów rowerowych na ul. Jankego od ul. Szenwalda
do ul. Policyjnej.
•Zlecenie koncepcji utworzenia infrastruktury rowerowej łączącej dzielnicę Murcki z dzielnicą Piotrowice-Ochojec, biegnącej
od ul. Bielskiej wzdłuż ul. Tartacznej i Cegielnia Murcki do planowanej wraz z „Tramwajem na południe” drogi rowerowej w
rejonie skrzyżowania ul. Cegielnia Murcki z ul. Ziołową.

KATOWICE W METROPOLII
Od 26 kwietnia do 9 maja trwają konsultacje społeczne dot. wejścia miasta
Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.
Wystarczy wypełnić:
• ankietę online lub
• ankietę papierową
(dostępne w filiach bibliotecznych)

41 gmin
Powierzchnia 2553 km2
Ludność 2 279 560
(dane GUS na dzień 30.06.2016)

Dziękuję za uwagę
Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

