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01. WSTĘP 
 

Katowice to administracyjne, akademickie i kulturalne serce województwa śląskiego oraz centrum 

największego w Polsce obszaru metropolitalnego. Katowice należą do grupy 16 największych miast 

w Polsce powyżej 200 tys. mieszkańców. Według danych GUS liczba ludności w Katowicach to 

294 510 osób (największe pod względem ludności miasto województwa), co stanowi 6,5% populacji 

województwa śląskiego. 59,3% mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym, 14,9% w wieku 

przedprodukcyjnym a 25,8% stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Katowice zajmują powierzchnię 

164,5 km2, co stanowi 1,3% powierzchni województwa śląskiego. Gęstość zaludnienia w Katowicach 

w 2018 roku wyniosła 1 790 osób na km2 – dla porównania w 2002 roku było to ok. 2 tys. osób na km2.  

Stopa bezrobocia jest niska i wyniosła na koniec 2018 r. 1,6%, znacznie poniżej średniej krajowej 

wynoszącej 5,8%.  

Dochody ogółem budżetu Miasta w roku 2018 wyniosły 1 958 524 154 zł, a wydatki 1 971 895 232 zł. 

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDRs) dla 

zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na 

poziomie „AA+ (pol)“. Ratingi mają perspektywę stabilną. 

W roku 2018 kontynuowane były ważne dla miasta inwestycje, takie jak „Budowa 3 basenów 

w dzielnicach”, „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych”, „Rozbudowa Drogi 

Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej”, 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, czy „Katowicka Infrastruktura 

Rowerowa”. Ponadto realizowane były także zadania o charakterze miękkim skierowane do różnych 

grup wiekowych, skutkujące zwiększeniem liczby miejsc w żłobkach na terenie miasta, zwiększeniem 

ogólnej liczby uczestników programów aktywności lokalnej, w tym osób w wieku senioralnym. 

Uruchomiono aplikację „wCOP drzewo” i platformę naprawmyto.pl, a także otwarto pierwsze w Polsce 

Miejskie Centrum Energii – miejsce, w którym można pozyskać wiedzę na temat oszczędzania energii, 

wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym miejskich programów wsparcia.  

Miasto staje się sukcesywnie coraz bardziej otwarte dla mieszkańców, czego wyrazem jest rosnąca liczba 

osób biorących udział w głosowaniu na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. W roku 2018 

odnotowano najwyższą frekwencję od początku funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego, zagłosowało 

46 tys. osób (16,8% uprawnionych do głosowania). 

W 2018 roku w Katowicach odbyło się wiele ważnych oraz interesujących wydarzeń.  

Najważniejszym z nich był odbywający się w grudniu Szczyt Klimatyczny ONZ (COP24 - 24 Konferencja 
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Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), który przyciągnął do 

miasta ok. 40 tysięcy gości z całego świata. Ponadto w mieście odbywały się wydarzenia cykliczne takie 

jak m.in. Intel Extreme Masters czy Europejski Kongres Gospodarczy, a także imprezy kulturalne: Tauron 

Nowa Muzyka, OFF Festival, czy Rawa Blues Festival.  
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02. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ 

Potwierdzeniem kondycji finansowej Miasta jest nadana ocena ratingowa. Fitch Ratings utrzymał ratingi 

Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy 

rating krajowy na poziomie „AA+(Pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną. 

Ratingi odzwierciedlają niezmienioną ocenę, że Miasto utrzyma w średnim okresie zdolność do 

finansowania inwestycji ze środków własnych, jak również dobrą płynność. Dodatkowo ocena ratingowa 

bierze pod uwagę bogatą gospodarkę lokalną Katowic, zorientowaną na sektor usług, znaczny wzrost 

wydatków na obsługę długu w średnim okresie oraz to, że poziom środków pieniężnych oraz polityka 

zadłużania Miasta ograniczają ryzyko dla budżetu.  

Główne źródło dochodów stanowią udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT (prawie 33% dochodów 

ogółem), podatki i opłaty lokalne, w szczególności podatek od nieruchomości (odpowiednio ponad 12% 

dochodów), subwencja ogólna, w tym część oświatowa (16,5%), dotacje z budżetu państwa (prawie 

13%). Uzupełniającym źródłem dochodów są pozyskiwane fundusze strukturalne, Fundusz Spójności 

i inne środki zagraniczne przeznaczone na dofinansowanie projektów miękkich (prospołecznych, 

edukacyjnych) oraz wielu zadań inwestycyjnych.  

Uzyskane dochody determinują poziom wydatków budżetowych na zaspokajanie potrzeb społeczności 

lokalnej. Największy strumień środków przeznaczany jest na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną 

opiekę wychowawczą (30% wydatków ogółem) i poziom ten utrzymuje się w ostatnich latach na 

porównywalnym poziomie. Wzrost wydatków odnotowano również na gospodarkę komunalną 

i ochronę środowiska oraz na szeroko rozumianą kulturę fizyczną (biorąc pod uwagę prowadzone 

inwestycje w obiektach sportowych, w tym budowę trzech basenów w dzielnicach). 

Tempo rozwoju Miasta (mierzone wysokością nakładów inwestycyjnych) jest rozłożone w czasie. Poziom 

wydatków inwestycyjnych Miasta w 2018 r. wynosił 317.301.928 zł (stanowił ok. 16% wydatków 

budżetu) i był dwukrotnie wyższy od ubiegłorocznego. Wynikało to z wejścia w fazę realizacji wielu zadań 

inwestycyjnych, co istotne wielkość ta będzie utrzymywała tendencję wzrostową w najbliższych latach. 
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Tabela 1. Wybrane dane budżetowe miasta Katowice w latach 2014 - 2018 

  



8 
 

03. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 

I STRATEGII 

W 2018 roku w Katowicach obowiązywało 31 dokumentów o charakterze strategii i programów 

(por. tabela poniżej). W roku 2018 przyjęto Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-

2020, Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 oraz Program zadań społecznych 

i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok.  

Aktualizacji poddano Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Katowice, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Katowice na lata 2016-2022. 

Szczegółowe informacje o realizacji poniższych dokumentów zawarte są w dedykowanych im 

sprawozdaniach, które na bieżąco są przedstawiane Radzie Miasta. 

Tabela 2. Wykaz polityk, programów i strategii obowiązujących w mieście Katowice w 2018 roku 

Lp. Nazwa dokumentu 

1. Strategia Rozwoju Miasta "Katowice 2030" 

2. Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+ 

3. Strategia  Promocji Miasta Katowice 

4. Strategia mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020 

5. Strategia Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 

6. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 – 2021 

7. Strategia Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2017-2020 

8. Polityka Edukacyjna Miasta Katowice "Katowiczanin 2022" 

9. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice 

10. Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice  

11. Plan rozwoju sieci drogowej na lata 2018-2021 
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Lp. Nazwa dokumentu 

12. Program Zadań Społecznych i Gospodarczych na 2018 rok 

13. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022 

14. Program ochrony środowiska dla miasta Katowice na lata 2017-2020 

15. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022 

16. 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Katowice w 2018 roku 

17. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021 

18. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice 

19. Wieloletni program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 

20. Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 

21. Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 

22. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 

23. Program „Nas Troje i więcej"  

24. Program „Aktywni Seniorzy”  

25. Program „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 - 2021 

26. Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2020 „Katowice bez barier” 

27. 
Miejski Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2018 r. 

28. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020 

29. 
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016-2020 

30. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  

31. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice 
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Najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju miasta jest Strategia Rozwoju Miasta 

„Katowice 2030” przyjęta uchwałą Rady Miasta w 2015 roku. Jest to dokument nadrzędny w stosunku 

do pozostałych strategii i programów funkcjonalnych. Jego monitoring pozwala na rozpoznanie 

skuteczności wdrażanych działań oraz ocenę ich wpływu na sytuację społeczno-gospodarczą oraz 

środowiskową. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z  realizacji Strategii Rozwoju Miasta w podziale na 

pola strategiczne – jakość życia, metropolitalność i obszar śródmiejski, przedsiębiorczość i rozwój 

gospodarczy, transport i logistyka miejska - obejmujące prezentację wskaźników monitoringu  oraz  

informację o realizacji przedsięwzięć strategicznych.   

Informacje ujęte w sprawozdaniu opierają się na sprawozdaniach indywidualnych z realizacji miejskich 

strategii, polityk i programów funkcjonalnych, a także na ogólnodostępnych danych statystycznych. 



WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM JAKOŚĆ ŻYCIA 

MIESZKALNICTWO      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

liczba mieszkańców miasta  301 834 299 910 298 111 296 262 294 510 

saldo migracji [wewnętrznych]  -898 -871 -852 -774 -840 

liczba mieszkań (zasoby mieszkaniowe ogółem) 1 16 750 16 566 16 242 15 945 15 696 

wskaźnik obciążenia demograficznego – liczba ludności w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

60,1 62,0 64,2 66,3 68,6 

liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu  

443 486 499 467 432 

liczba wydanych pozwoleń na budowę  1 682 1635 1 537 1 629 1 837 

liczba i powierzchnia budynków mieszkalnych będących własnością 
lub współwłasnością Miasta Katowice poddanych 
termomodernizacji 2 

3 budynki o łącznej 
powierzchni 
użytkowej 

1 916,74 m2 

4 budynki o łącznej 
powierzchni 
użytkowej 

2 100,16 m2 

3 budynki o łącznej 
powierzchni 
użytkowej 

1450,33 m2 

2 budynki 
mieszkalne 

o łącznej 
powierzchni 
użytkowej 

1227,07 m2 

1 budynek 
o powierzchni 

324,48 m2 

W poniższej tabeli średnie wojewódzkie podano w nawiasach 

USŁUGI PUBLICZNE      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

wyniki egzaminu gimnazjalnego w relacji do średniej 
wojewódzkiej 

63,49% (57,18%)  63,49% (57,18%) 65,41% (62,22%) 70,87% (69,76%) 62,03% (58,72%) 

wyniki egzaminu ósmoklasisty w relacji do średniej 
wojewódzkiej 

Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w 2019 roku.  

zdawalność matur w odniesieniu do średniej 
wojewódzkiej 

73,31% (70,95%) 

Nowa formuła: 81,3% 
(80,8%) 

Stara formuła: 67,5% 
(68%) 

79,48% (77,63%) 76,83% (77%) 79,07% (79,06%) 

odsetek dzieci 3-5 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym  

67 75 76 67,43 68,58 

liczba miejsc w przedszkolach 7 449 7 300 7 410 7 622 7 615 

                                                                 
1 Prezentowane dane dot. zasobów komunalnych 
2 Dane dot. budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji znajdują się na str. 12 
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USŁUGI PUBLICZNE      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

odsetek dzieci objętych opieką żłobkową w stosunku 
do złożonych wniosków  

61,38 77,08 89,05 70,47 94,75 

liczba miejsc w żłobkach 1 129 1 234 1 554 1 799 2 085 

liczba osób ćwiczących (ćwiczących ogółem w 
klubach sportowych)  

7 200 8 163 5 800 6 624 6177 

liczba osób objętych programami aktywności lokalnej  427 425 192 296 558 

liczba osób objętych wsparciem MOPS 24 628 24 142 23 115 22 735 21 600 

wartość środków zewnętrznych pozyskanych przez 
MOPS na realizację wsparcia skierowanego do 
mieszkańców Katowic 

74 246 389,81 74 801 227,95 172 708 494,03 205 319 843,52 212 776 317,67 

liczba osób w wieku senioralnym (60+) 
uczestniczących w programach aktywności lokalnej 

nie zbierano danych dot. osób w wieku senioralnym uczestniczących 
w programach aktywności lokalnej 

92 251 

liczba imprez/wydarzeń/spotkań zrealizowanych 
w ramach programów aktywności lokalnej 

nie zbierano danych dot. liczby imprez/wydarzeń/spotkań zrealizowanych w ramach programów 
aktywności lokalnej 

1 449 

wydatki budżetu miasta na oświatę i wychowanie na 
1 mieszkańca (Wydatki w Dziale 801 –  Oświata 
i wychowanie) [zł] 

1 475,99 1 503,75 1 644,34 1 695,20 1 883,63 

wielkość wydatków na realizację Programu 
współpracy Miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi na 1 mieszkańca  [zł] 

93,74 100,17 121,74 129,53 141,44 

liczba obiektów sportowych 504 506 511 514 518 

liczba wybudowanych budynków użyteczności 
publicznej  

3 1 0 1 2 

liczba programów aktywności lokalnej   6 8 4 8 13 

liczba miejsc w placówkach zaliczanych do zasobów 
instytucjonalnych pomocy i wsparcia   

2 498 2 548 2 735 2 778 2632 

liczba zawartych umów na najem lokali socjalnych, 
zamiennych i lokali dla gospodarstw domowych 
o niskich dochodach   

130 110 139 173 195 

liczba wydanych kart programu „Aktywni Seniorzy” 
w nawiasie podano łączną liczbę wydanych kart od 
początku działania programu 

2 907 (2 907) 1 807 (4 714) 1 818 (6 532) 2 012 (8 544) 1 956 (10 500) 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

diagnoza obecnego 
wizerunku Katowic 
(słabe i mocne 
strony, skojarzenia 
z miastem) 

Atuty: lider aglomeracji, 
wysokie oceny ratingowe 
miasta, niska stopa 
bezrobocia, wysoka 
atrakcyjność inwestycyjna, 
doskonałe położenie, 
rozwinięta infrastruktura 
drogowa, wysoki udział 
firm innowacyjnych w 
przestrzeni miejskiej, 
kultura wysoka, 
nowe/zmodernizowane 
obiekty Muzyczne, 
organizacja w Katowicach 
wydarzeń kulturalnych i 
sportowych o znaczeniu 
ponadnarodowym, zmiana 
mentalności mieszkańców, 
dostępność Urzędu Miasta 
 
Słabe strony: stereotyp w 
postrzeganiu Katowic jako 
miasta przemysłowego, 
niekorzystne zmiany w 
liczbie ludności miasta, 
jakość powietrza,  
pustostany w centrum 

Atuty: lider aglomeracji, 
wysokie oceny ratingowe 
miasta, niska stopa 
bezrobocia, wysoka 
trakcyjność inwestycyjna, 
doskonałe położenie, 
rozwinięta infrastruktura 
drogowa, wysoki udział firm 
innowacyjnych w 
przestrzeni miejskiej, kultura 
wysoka, 
nowe/zmodernizowane 
obiekty Muzyczne, 
organizacja w Katowicach 
wydarzeń kulturalnych i 
sportowych o znaczeniu 
ponadnarodowym, zmiana 
mentalności mieszkańców, 
dostępność Urzędu Miasta 
 
Uzyskanie tytułu Miasta 
Kreatywnego UNESCO; 
wzrost znaczenia turystki 
biznesowej [otwarcie MCK] 
 
Słabe strony: stereotyp w 
postrzeganiu Katowic jako 
miasta przemysłowego, 
niekorzystne zmiany w 
liczbie ludności miasta, 
jakość powietrza,  
pustostany w centrum 

Atuty: lider przyszłej 
metropolii (zdecydowane 
poparcie mieszkańców dla 
udziału miasta w metropolii); 
stabilna sytuacja finansowa; 
poprawa wizerunku miasta 
poza granicami kraju (np. 
rankingi fDi Magazine); 
gospodarz liczących się w 
świecie wydarzeń, m.in. 
Konferencji ABSL (2016), VII 
Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego; uzyskanie 
zgody na organizację 
znaczących wydarzeń w 
najbliższych latach – WOMEX 
2017, Mistrzostwa Europy w 
Siatkówce; wzrost znaczenia 
turystyki biznesowej; 
 
 
Słabe strony:  
stereotyp w postrzeganiu 
Katowic jako miasta 
przemysłowego; niekorzystne 
zmiany w liczbie ludności 
miasta; niewystarczająca 
jakość usług transportu 
miejskiego; jakość powietrza 

Atuty: stolica GZM, wysokie 
oceny ratingowe miasta; 
niska stopa bezrobocia 
gospodarz COP24; 
gospodarz, m.in. EKG, 
festiwali muzycznych, Intel 
Extreme Masters; miasto 
kreatywne UNESCO w 
dziedzinie muzyki; 
nowoczesna i przyjazna 
przestrzeń publiczna; wzrost 
znaczenia turystyki 
biznesowej; 
bogata oferta powierzchni 
biurowej; atrakcyjny rynek 
dla rozwoju inwestycji 
mieszkaniowych; 
rozpoczęcie przebudowy 
ważnych arterii 
komunikacyjnych; 
przyjazna wszystkim 
użytkownikom przestrzeń 
komunikacyjna w centrum 
(wprowadzenie Strefy 
Tempo 30, kontrapasy, 
kontraruchy); 
rozwijająca się sieć ścieżek 
rowerowych i poszerzająca 
się liczba stacji rowerowych;  
 
Słabe strony: 
stereotyp w postrzeganiu 
Katowic jako miasta 
przemysłowego;  
niekorzystne zmiany 

Atuty: 
stolica GZM, przeobrażenie 
miasta oraz pozytywna 
ocena zmian, stabilna 
sytuacja finansowa, 
wyróżnienia i nagrody 
budujące wizerunek miasta, 
wzmocnienie pozycji miasta 
przez wskazanie Katowic na 
miasto-gospodarza szczytu 
klimatycznego ONZ (COP24) 
oraz wysoka ocena miasta 
jako współorganizatora tego 
wydarzenia; gospodarz 
wydarzeń o charakterze 
biznesowym czy 
kulturalnym, festiwali 
miasto kreatywne UNESCO 
w dziedzinie muzyki; 
nowoczesna i przyjazna 
ludziom przestrzeń 
publiczna o funkcjach 
kulturalno-rozrywkowych 
bogactwo terenów 
zielonych – lasów, parków, 
skwerów;  
wzrost znaczenia turystyki 
biznesowej; 
bogata oferta nowoczesnej 
powierzchni biurowej; 
atrakcyjny rynek dla rozwoju 
inwestycji mieszkaniowych; 
kontynuacja przebudowy 
ważnych arterii 
komunikacyjnych; 
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w liczbie ludności miasta; 
niewystarczająca jakość 
usług transportu miejskiego; 
jakość powietrza 

przyjazna przestrzeń 
komunikacyjna w centrum,  
rozwijająca się sieć ścieżek 
rowerowych i poszerzająca 
się liczba stacji rowerowych;  
działania miasta zw. z walką 
o „czyste powietrze”; 
 
Słabe strony: 
stereotyp w postrzeganiu 
Katowic jako miasta 
przemysłowego;  
niekorzystne zmiany 
w liczbie ludności miasta; 
niewystarczająca jakość 
usług transportu miejskiego; 
jakość powietrza 

 

SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

liczba uczestników imprez i wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez miejskie 
instytucje kultury  

819 078 1 047 641 763 339 674 517 820 813 

Stopień redukcji ChZT (%)3  

Oczyszczalnia Panewniki 94 95 95 94 95 

Oczyszczalnia Podlesie 94,5 94,5 96,4 96 96 

Oczyszczalnia Gigablok 96 96 95 95 96 

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała Centrum 98 97 96 94 93 

Stopień redukcji BZT5 (%)3  

Oczyszczalnia Panewniki 99 99 99 99 99 

Oczyszczalnia Podlesie 99 99,1 99,3 99,5 99,3 

Oczyszczalnia Gigablok 99 99 99 99 99 

                                                                 
3 Wskaźnik prezentuje stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków przy użyciu oznaczeń BZT5 - pięciodobowe biologiczne zapotrzebowanie tlenu, oraz ChZT  – chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu 
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Oczyszczalnia Dąbrówka Mała Centrum 99 99 99 99 98,2 

liczba dni przekroczeń stężenia dobowego pyłu 
PM10  

102 69 51 71 824 

poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

27 32 32 35 41 

poziom przestępczości (liczba przestępstw na 
1000 mieszkańców)  

50,18 43,26 37,69 33 33,78 

liczba projektów złożonych do Budżetu 
Obywatelskiego  

326 335 342 350 345 

frekwencja w głosowaniu nad wyborem 
projektów do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego [%] 

4,40 6,77 12,08 13,60 16,8 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne na 10 tys. mieszkańców 

46 49 52 55 51,4 

liczba imprez i wydarzeń kulturalnych 
organizowanych przez miejskie instytucje 
kultury 

13 512 15 711 14 325 14 604 14 265 

szacunkowa liczba osób biorących udział w 
konsultacjach społecznych 5 

950 
 

BO: ok. 12 000 

1 900 
 

BO: ok. 18 500 

1 830 
 

BO: ok. 32 000 

6 220 
 

BO: ok. 35 500 

ok. 5 000 
 

BO: ok. 55 000 

nakłady na zmianę systemów ogrzewania 
i montaż odnawialnych źródeł energii w 
budynkach i lokalach (tzw. PONE) [zł] 

2 718 614 2 536 898 4 577 857 5 900 475 9 825 268 

liczba wymienionych wysokoemisyjnych źródeł 
ogrzewania  

318 355 510 625 1 082 

ilość wykonanych instalacji OZE 178 126 71 66 130 

liczba i powierzchnia budynków użyteczności 
publicznej będących własnością Miasta 
Katowice poddanych termomodernizacji  

1 budynek - 
(Gimnazjum nr 18), 
pow. 2 617 m2 (na 
podstawie audytu 
energetycznego z 
grudnia 2013 r.) 

0 0 
10 budynków 
o powierzchni 
14 907,90 m2 

10 budynków 
o powierzchni 
19 693,13 m2 

                                                                 
4 Na podstawie danych Systemu monitoringu jakości powietrza dla stacji Katowice, ul. Kossutha  http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ 
5 Ze względu na zmiany w ustawie o samorządzie gminnym uznające od 2018 roku budżet obywatelski za szczególną formę konsultacji społecznych w tabeli zawarto również 
informację o osobach składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego, podpisujących się na listach poparcia oraz biorących udział w głosowaniu 
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liczba polubień profilu Katowic na portalu 
społecznościowym Facebook  

52 593 70 315 85 256 91 278 96 558 

liczba nagród i wyróżnień dla Miasta Katowice 7 10 5 8 10 

ilość udzielonych porad w Miejskim Centrum 
Energii (osobiste, telefoniczne, mailowe) MCE zostało otwarte 22 września 2018.  

580 
 

od 22 września 

 

WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM METROPOLITALNOŚĆ I OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI 

AKTYWNOŚCI – WYDARZENIA I PRODUKTY METROPOLITALNE      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

liczba korzystających z noclegów ogółem w turystycznych 
obiektach noclegowych 

313 826 317 673 336 041 391 028 434 986 

liczba odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej 

turyści z Polski: 
24 431 

turyści z zagranicy: 
2 685 

turyści z Polski: 
27 042 

turyści z zagranicy: 
2 488 

turyści z Polski: 
22 134 

turyści z zagranicy: 
2 329 

turyści z Polski: 
19 654 

turyści z zagranicy: 
2 851 

turyści z Polski: 
23 878 

turyści z zagranicy: 
3 195 

liczba uczestników wydarzeń kongresowo-konferencyjnych 
(szacunkowa) w MCK   

0 300 695 195 000 533 644 455 077 

liczba studentów katowickich uczelni6 49 227 47 834 46 482 44 679 42 620 

liczba studentów zagranicznych 947 1 182 1 341 1 362 1 405 

średni odsetek zagranicznych nauczycieli akademickich w liczbie 
nauczycieli akademickich ogółem 

1,66 1,56 1,81 1,97 1,91 

liczba imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez 
miejskie instytucje kultury o zasięgu ponadlokalnym  

277 307 282 408 474 

liczba wydarzeń w MCK  0 135 254 232 209 

                                                                 
6 Na podstawie danych z uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Politechnika Śląska, Śląska Wyższa Szkoła 
Medyczna w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Techniczna 
w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. 
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liczba zorganizowanych imprez strategicznych  8 6 12 16 15 

szacunkowa liczba uczestników imprez strategicznych 159 133 59 466 266 267 310 447 271 126 

 

METROPOLITALNA INFRASTRUKTURA I SIECI WSPÓŁPRACY  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

liczba miejsc noclegowych całorocznych ogółem w turystycznych 
obiektach noclegowych (hotele, hostele, schroniska młodzieżowe, 
kempingi, inne obiekty hotelowe) - stan na 31 VII 

3 790 3 907 3 922 4 074 4 570 

liczba klastrów i ich profil branżowy (klastry, które funkcjonują 
w Katowicach)  

17 
budownictwo i 
architektura; 
energetyka, 

ciepłownictwo, 
OZE (5); 

technologie 
produkcji, 

aluminium; 
przemysł 

metalowy; 
transport i 

logistyka; ICT; 
nanotechnologie; 

wodociągi i 
kanalizacja; 
outsourcing; 
gospodarka 
odpadami; 
medyczny; 

motoryzacja; bhp 

18 
budownictwo i 
architektura; 
energetyka, 

ciepłownictwo, 
OZE (6); 

technologie 
produkcji, 

aluminium; 
przemysł 

metalowy; 
transport i 

logistyka; ICT; 
nanotechnologie; 

wodociągi i 
kanalizacja; 
outsourcing; 
gospodarka 
odpadami; 
medyczny; 

motoryzacja; bhp 

13 
budownictwo i 
architektura; 
energetyka, 

ciepłownictwo, 
OZE (2); 

technologie 
energooszczędne; 

transport i 
logistyka; 

ICT; 
Nanotechnologie; 

wodociągi i 
kanalizacja; 
outsourcing; 
gospodarka 
odpadami; 

motoryzacja; 
bhp; 

przemysł 
metalowy; 

13 
 budownictwo i 

architektura; 
innowacje; 
technologie 

energooszczędne; 
transport kolejowy; 

ICT; 
Nanotechnologie; 

gospodarka wodna, 
ochrona 

środowiska; 
budownictwo, 

energetyka; 
outsourcing; 

motoryzacja; bhp; 
IT; 

przemysł węglowy 

11  
Innowacje,  

sektor technologii 
energooszczędnych 

i poszanowania 
energii w 

budynkach,  
transport kolejowy,  

ICT,  
Nanotechnologie,  

gospodarka wodna, 
ochrona 

środowiska, 
budownictwo, 

energetyka, 
outsourcing, 
motoryzacja,  

sektor 
produkcyjny, 

innowacje 
społeczne 

liczba stowarzyszeń, fundacji i związków międzygminnych, których 
członkiem jest Miasto Katowice 

Krajowe: 11 
Międzynarodowe: 

5 

Krajowe: 11 
Międzynarodowe: 

5 

Krajowe: 11 
Międzynarodowe: 

5 

Krajowe: 14 
Międzynarodowe: 

5 

Krajowe:13 
Międzynarodowe: 

6 

liczba miast partnerskich Miasta Katowice 13 13 13 13 13 
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liczba projektów międzynarodowych realizowanych przez Miasto 
Katowice   

9 11 22 19 13 

 

METROPOLITALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

liczba wydarzeń zorganizowanych na Rynku  0 7 82 85 101 101 

liczba dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków 

4 2 1 3 5 

liczba udzielonych zwolnień od podatku od nieruchomości 
budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych 
na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji 

1 1 1 2 2 

 

WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

NOWA GOSPODARKA – ŚRODOWISKA I SIECI INNOWACYJNE      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 
w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem 

7,90 7,04 7,76 8,00 7,8 

liczba przekazanych materiałów informacyjno-promocyjnych, 
w tym ofert inwestycyjnych 

560 551 854 802 965 

powierzchnia działek dostępnych inwestorom [ha] 98,7 98,7 65,3 65,3 49,05 

liczba wydarzeń skierowanych do firm innowacyjnych, kreatywnych 
i start-upów organizowanych/współorganizowanych przez Miasto 
Katowice 

3 7 12 9 9 

 

                                   

                                                                 
7 W roku 2014 trwała przebudowa Rynku 
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INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

liczba wydarzeń branżowych 
organizowanych/współorganizowanych przez Miasto Katowice 

11 11 11 8 8 

 

AKTYWNOŚĆ LUDZI MŁODYCH W TWORZENIU NOWEJ GOSPODARKI  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

odsetek osób bezrobotnych w wieku 18-24 pozostających bez 
pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w relacji do liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych ogółem 

4,06 3,37 2,95 3,46 3,16 

liczba firm działających w akademickich inkubatorach 
przedsiębiorczości 

AIP UŚ: 80 
(aktywnych 37) 
AIP SWSZ: 90 
(aktywnych 59) 

AIP UŚ: 101 
(aktywnych 60) 
AIP SWSZ: 64 
(aktywnych 31) 

AIP UŚ: 101 
(aktywnych 54) 
AIP SWSZ: 41 
(aktywnych 20) 

AIP UŚ: 93 
(aktywnych 65) 
AIP SWSZ: 16 
(aktywnych 14) 

AIP UŚ: 100 
(aktywnych 65) 

liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej przez osoby do 34 roku życia  

253 130 173 172 129 

 

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RZEMIOSŁO      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 
sektor prywatny  

27 459 27 339 26 962 26 902 27 504 

liczba utworzonych nowych podmiotów powstałych w ramach 
udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

363 239 268 263 202 

liczba utworzonych miejsc pracy w ramach refundacji kosztów 
doposażenia stanowisk pracy  

36 32 48 16 21 

liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej 3 356 3 596 3 545 3 501 3547 

odsetek mikro przedsiębiorstw w liczbie przedsiębiorstw ogółem 93,72 93,84 93,88 94,04 94,55 

odsetek małych i średnich przedsiębiorstw w liczbie 
przedsiębiorstw ogółem 

6,04 5,94 5,90 5,76 5,23 

stopa bezrobocia rejestrowanego 4,7 3,8 2,8 2,2 1,6 
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przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw 

5 399,30 5 325,28 5 240,67 5 271,70 5 672,36 

liczba firm powstałych w wyniku przyznanych dotacji, 
funkcjonujących na rynku przez okres co najmniej 12 miesięcy 
 
*dane dla kolejnych lat będą uzupełniane sukcesywnie. Ze względu na charakter 
wskaźnika liczba firm powstałych w wyniku przyznanych datacji jest możliwa do 
zaprezentowania w okresie n+2  

359 238 262 x* x* 

liczba przedsiębiorstw korzystających ze zwolnień z podatku od 
nieruchomości 

18 18 18 20 15 

liczba wydarzeń, m.in. edukacyjno-szkoleniowych skierowanych do 
lokalnej przedsiębiorczości, w tym mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

- 8 3 19 51 41 

WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM TRANSPORT I LOGISTYKA MIEJSKA 

SIECI TRANSPORTOWE      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

liczba pasażerów korzystających 
z usług komunikacji miejskiej  

75 922 029 75 922 029 73 020 905 72 722 307 76 111 695 

liczba miast bezpośrednio 
skomunikowanych z Katowicami 
komunikacją miejską 

25 26 26 26 25 

liczba wozokilometrów 
wykonanych usług komunikacji 
miejskiej  

19 889  088 19 695 543 19 655 209 19 758 721 
20 095 463,55 

(autobusowe: 15 308 624,16 
tramwajowe: 4 786 839,39) 

liczba linii komunikacji miejskiej 
(wewnątrzmiejskich i „poza-
miejskich”) 

31 
87 

29 
92 

32 
95 

34 
124 

51 
107 

liczba bezpośrednich linii 
(autobusowych i tramwajowych)  
zbiorowej komunikacji miejskiej 
obsługujących obszar 
Śródmieścia w powiazaniu z 
centrami przesiadkowymi 

0 0 0 0 1 

                                                                 
8 Dane gromadzone od momentu utworzenia Referatu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2015 r. 
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INFRASTRUKTURA WIELOFUNKCYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I LOGISTYKI MIEJSKIEJ  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

łączna długość dróg [km] 556,4 561,4 562,8 564,1 565,5 

łączna długość dróg rowerowych [km]9 146,3 148,2 151,61 158,7 163,1 

liczba węzłów przesiadkowych na terenie miasta 
propozycja zmiany nazwy: liczba centrów przesiadkowych na terenie 
miasta 

0 0 0 0 1 

odsetek autobusów PKM Katowice spełniających normy emisji spalania ilość % taboru ilość % taboru ilość % taboru ilość % taboru ilość % taboru 

Euro 1 11 4,35% 4 1,52% 0  0,00%  0 0,00% 0  0,00% 

Euro 2 90 35,57% 83 31,56% 70 28,57% 31 11,97% 11 4,40% 

Euro 3 57 22,53% 58 22,05% 57 23,27% 55 21,24% 51 20,40% 

Euro 4 5 1,98% 5 1,90% 5 2,04% 5 1,93% 5 2,00% 

Euro 5 15 5,93% 15 5,70% 15 6,12% 15 5,79% 15 6,00% 

EEV 75 29,64% 75 28,52% 75 30,61% 75 28,96% 75 30,00% 

Euro 6  0 0,00% 23 8,75% 23 9,39% 78 30,12% 93 37,20% 

liczba osób korzystających z centrów przesiadkowych 0 0 0 0 0 10 

liczba miejsc parkingowych w centrach przesiadkowych  0 0 0 0 110 

liczba wypożyczeń roweru miejskiego 
system działa od 

2015 roku 

7 500 38 200 103 600 209 100 

liczba stacji roweru miejskiego na terenie miasta 3 11 35 54 

liczba rowerów w systemie roweru miejskiego 24 88 288 450 

odsetek zarejestrowanych samochodów osobowych elektrycznych 
i hybrydowych w liczbie zarejestrowanych samochodów osobowych 
ogółem 

0,06 0,13 0,26 0,57 0,91 

długość wybudowanych dróg [km]  6,614 5,08 1,397 1,24 1,43 

długość wyremontowanych dróg [km]  10,51 9,97 11,164 1,85 14,7 

długość nowych dróg rowerowych [km]  5,3 1,9 6,61 7,1 4,31 

długość wyremontowanych dróg rowerowych [km]  realizowane w ramach bieżącej 
działalności 

0,95 7,0 0 

powierzchnia strefy „Tempo 30” [% powierzchni miasta] 
strefa została 

wdrożona 
w 2015 roku  

7 7 7 7 

                                                                 
9 Wartość uwzględnia także odcinki likwidowane 
10 W listopadzie 2018 zakończono prace budowlane przy Centrum Przesiadkowym Ligota. Wszystkie funkcjonalności Centrum zostaną uruchomione w  2019 r. 
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INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI I LOGISTYCZNYMI  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

ocena bezpieczeństwa energetycznego [w skali 1-5] 11 4 4 4 4 4 

liczba zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego  812 767 814 900 877 

wydatki budżetu miasta na transport i łączność na 1 mieszkańca 
 (wydatki w Dziale 600 – Transport i łączność) [zł] 

861,98 820,26 592,53 573,18 880,25 

 

 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 

Wskaźniki strategiczne wynikowe 

wysokość dofinansowania ze środków UE ogółem [zł] 136 580 846,55 83  659 534,92 22 415 721,72 17 102 813,59 56 791 573,39 

wysokość wydatków majątkowych przeznaczonych na 
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne [zł] 

517 047 369 224 764 744 70 465 902 100 106 374 227 065 432 

liczba zrealizowanych, realizowanych, planowanych projektów 
strategicznych zapisanych w Strategii łącznie z projektami, od 
których odstąpiono 

x x 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

39 
Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 3 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

38 
Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 3 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

36 
Przygotowanie do 

realizacji: 1 
Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 4 

                                                                 
11 W oparciu o analizę zawartą w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, z uwagi na dobre pokrycie powierzchni zabudowanej 
miasta Katowice w infrastrukturę gazowniczą i elektroenergetyczną a także występującą na terenie miasta infrastrukturę ciepłowniczą, poziom bezpieczeństwa 
energetycznego miasta określono na poziomie 4 w 5 stopniowej skali. 
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WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH  

liczba i wartość nowych zadań wprowadzonych do Wieloletnich 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

x x 

18 zadań 
70 425 817 zł 

(wartość całkowita 
zadań) 

39 zadań 
150 115 198 zł 

25 zadań 
316 346 473 zł 

Wskaźniki operacyjne aktywnościowe 

udział wydatków inwestycyjnych w relacji do wydatków 
ogółem budżetu Miasta Katowice 

30,60 17,1 8,6 8,5 15,26 

udział wydatków inwestycyjnych majątkowych Miasta 
Katowice dla poszczególnych pól strategicznych 

x x 

Jakość życia: 
41 724 485 zł  
Metropolitalność 
i obszar 
śródmiejski: 
18 144 865 zł  
Przedsiębiorczość 
i rozwój 
gospodarczy: 
89 882 zł 
Transport i 
logistyka miejska: 
10 506 671 zł   

Jakość życia:  
67 591 757 zł 
Metropolitalność 
i obszar 
śródmiejski:  
5 843 909 zł 
Transport i 
logistyka miejska:   
26 670 709 zł 

Jakość życia:  
121 637 649 zł 
Metropolitalność 
i obszar 
śródmiejski:  
5 649 895 zł 
Transport i 
logistyka miejska:   
99 777 888 zł 

procent powierzchni Miasta objęty miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego  

21,8 22 25,72 26,3 26,3 



INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH W POLU JAKOŚĆ ŻYCIA 

PJ1. Rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkań dla 
ludzi młodych 

Status Realizacja przedsięwzięcia w latach następnych 

Podjęte działania W 2018 r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach nie realizował 
przedsięwzięć strategicznych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia 

 

PJ2. Proekologiczna przebudowa systemów grzewczych, a w szczególności budynków mieszkalnych 
i publicznych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania PJ2.  Proekologiczna przebudowa systemów grzewczych, a w szczególności budynków 
mieszkalnych i publicznych: 
ul. Warszawska 6/Teatralna 9 - W wyniku przetargu publicznego została zawarta umowa 
na  wymianę i dobudowę instalacji c.o. oraz na przebudowę wymiennika ciepła 
w budynku przy ul. Warszawskiej 6/Teatralnej 9,9a. Zadanie zostało zakończone. 
ul. Szeligiewicza 3c - Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2017 r., polegające 
na wykonaniu instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym. Zadanie 
zostało zakończone. 
ul. Królowej Jadwigi 6 - Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2017 r., 
polegające na dobudowie przewodów kominowych i wykonaniu centralnego ogrzewania. 
Zadanie zostało zakończone. 
ul. Karola 3 - W wyniku przetargu publicznego została zawarta umowa na budowę 
instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji gazowej dla potrzeb nowej kotłowni 
w budynku mieszkalnym. Trwają roboty budowlane. 
ul. Bednorza 22 - W wyniku przetargu publicznego została zawarta umowa na 
opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji etażowego ogrzewania 
gazowego w dwóch lokalach mieszkalnych wraz z dobudową brakujących przewodów 
kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Trwa opracowywanie 
dokumentacji. 
ul. Sienkiewicza 23, ul. Gliwicka 13, 13a, ul. Opolska 13, 13a, ul. Olchawy 3, 5,  
ul. Bednorza 14, ul. Gliwicka 190, ul. Gliwicka 194, ul. Gliwicka 4, 4a, ul. Słowackiego 11,  
ul. Słowackiego 33/ 3 Maja 27, ul. Św. Jana 14, ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a – 
W wyniku przetargów publicznych zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji 
technicznej na wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej  
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Trwa opracowywanie dokumentacji. 

 

PJ3. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano występowanie 
negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022 
W 2018 roku dokonano aktualizacji (uchwała RM nr LX/1240/2018 z dnia 27 września 
2018r.) w ramach której ujęto łącznie 32 nowe projekty (15 miejskich i 17 pozamiejskich 
– na podstawie zgłoszeń podmiotów prywatnych), dodano nowy podobszar 
występowania problemów przestrzennych Śródmieście – Raciborska, skorygowano 
granice podobszarów: Janów – Nikiszowiec i Śródmieście. 
Łącznie LPR obejmuje 126 projektów, w tym 67 miejskich i 59 pozamiejskich.   
Miasto konsekwentnie realizując podejście, zgodnie z którym w ramach nadrzędnego 
Programu Rewitalizacji pracuje kolejno w poszczególnych podobszarach rewitalizacji nad 
odrębnymi - dedykowanymi Programami, o charakterze operacyjnym w stosunku do LPR. 
W 2018 roku: 
1. zakończono realizację projektu „Resilient Europe - wzmocnienie potencjału 

elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych” (w ramach Programu Urbact III), 
w którym Miasto uczestniczyło od 2016 roku i który zaowocował opracowaniem 
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PJ3. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano występowanie 
negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych 

Zintegrowanego Planu Działania dla dzielnicy Załęże (podobszar Załęże). W Planie 
zawarto zestaw projektów do realizacji w krótkiej i długiej perspektywie, zarówno 
przez Miasto Katowice, jak i innych partnerów współtworzących Plan, którzy 
wykazywali się dużym zaangażowaniem w prace w ramach projektu.  

2. kontynuowało rozpoczęty w roku 2017 udział w pilotażowym projekcie Partnerska 
Inicjatywa Miast prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji  
i Rozwoju. Katowice w roli Lidera Sieci „Rewitalizacja” zajmowały się procesem 
rewitalizacji w ramach podobszaru Bogucice, dla którego opracowywany jest 
zintegrowany program rozwoju. 

W roku 2018, w ramach dwuletniego cyklu monitorowania wdrażania Programu 
Rewitalizacji, we współpracy z członkami Zespołu Wdrażającego ds. realizacji LPR, 
zgromadzono informacje o charakterze jakościowym, obejmujące dane o stopniu 
realizacji działań/ przedsięwzięć podejmowanych w poszczególnych podobszarach 
rewitalizacji przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta Katowice oraz podmioty 
zewnętrzne (instytucje publiczne, sektor biznesu czy organizacje pozarządowe)  
i opracowano Sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2017 Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022. 
Informacja sprawozdawcza objęła zarówno projekty podstawowe jak i pozostałe 
przedsięwzięcia podejmowane w obszarze rewitalizacji, ukierunkowane na ograniczenie 
negatywnych zjawisk i poprawę sytuacji w obszarze. 
Informację w zakresie realizacji projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne 
zgromadzono na podstawie wypełnionych i odesłanych kart monitoringowych, 
rozesłanych uprzednio do projektodawców. Informacja zwrotna stanowi jednocześnie 
podstawę kolejnej aktualizacji LPR. 
 
Realizowano projekty ukierunkowane na rozwój społeczności lokalnej: 

- „Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej –  
I etap” - całkowita wartość zadania:  1 648 332,40 zł 

-  „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – I etap” - całkowita wartość zadania:  
1 394 778,82 zł 

- Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" – I etap - całkowita wartość zadania:  
1 094 922,00 zł 

- Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – I etap  - całkowita wartość 
zadania:  1 659 615,16 zł 

-  „Katowice, miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej -  
I etap” - całkowita wartość zadania: 1 969 472,00 zł 

-  „Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich 
środowiska rodzinnego – I etap”- całkowita wartość zadania: 2 580 003,47 zł 

- „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap”- całkowita 
wartość zadania: 1 088 135,10 zł 

- „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap” - całkowita 
wartość zadania:  938 042,50 zł 

- „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych- I etap” - całkowita 
wartość zadania:  3 701 615,00 zł.  

 
Działania w zakresie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 
Osoby bezrobotne pozostające w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach 
mogły ubiegać się w 2018 r. ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie 
działalności gospodarczej), w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji  
i doradztwa w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, 
obowiązującego w dniu podpisania umowy. W 2018 r. w wyniku analizy złożonych 
wniosków przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej  
dla 202 osób bezrobotnych, w tym: 
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PJ3. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano występowanie 
negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych 

- w ramach środków algorytmowych Funduszu Pracy – 29 osób, 
- w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w Mieście Katowice (III)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER – 78 osób, 
- w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” Działanie 
7.2 RPO WSL – 95 osób. 

Wydatki poniesione w 2018 r. na wypłatę jednorazowo przyznanych środków  
na podjęcie działalności gospodarczej wyniosły 4 784 125,05 zł, z tego: 

- 724 712,31 zł w ramach środków algorytmowych Funduszu Pracy, 
- 1 841 176,86 zł w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER, 
- 2 218 235,91 zł w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych 

w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach 
(III)” Działanie 7.2 RPO WSL. 

Utworzenie miejsc pracy w ramach udzielonych kosztów doposażenia stanowisk pracy. 
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą mógł ubiegać się w 2018 r.  
o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wysokości 6-krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy. Refundacja miała na celu 
wsparcie pracodawców przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca tworząc 
nowe stanowisko pracy mógł otrzymać częściowy zwrot kosztów jego wyposażenia lub 
doposażenia pod warunkiem zatrudnienia osoby bezrobotnej.  Na podstawie zawartych 
w 2018 r. umów z pracodawcami Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach dokonał 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 21 stanowisk pracy na łączną kwotę 
531 546,16 zł, finansowanych ze środków Funduszu Pracy. 

 
Współpraca z dużymi przedsiębiorstwami i zakładami, które w swoim zasobie 
posiadają wolne tereny oraz nieczynne zakłady. 
 Celem nawiązanej współpracy jest prowadzenie bazy terenów poprzemysłowych 
podmiotów zewnętrznych. W roku 2018 przeprowadzono aktualizację bazy danych, która 
zawiera informację na temat terenów i obiektów pozostających w ofercie do zbycia lub 
najmu wybranych przedsiębiorstw. Chęć współpracy przy promocji wyznaczonych 
obszarów zadeklarowało 8 przedsiębiorstw i łącznie do bazy zgłoszono 32 tereny. Oferty 
terenów poprzemysłowych prezentowane są na spotkaniach z inwestorami oraz 
przesyłane inwestorom zainteresowanym terenami typu „brownfield”. Do wszystkich 
ofert terenów poprzemysłowych dołączana jest informacja, że tereny te nie są własnością 
miasta i należy kontaktować się bezpośrednio z danym przedsiębiorstwem. Baza terenów 
poprzemysłowych dostępna jest w Miejskim Systemie Zarządzania – Katowicka 
Infrastruktura Informacji Przestrzennej. 

 

PJ4. Rozbudowa sieci żłobków i przedszkoli na terenie miasta, w tym w szczególności w nowych zespołach 
mieszkaniowych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W roku 2018 nie dokonano rozbudowy żadnej z placówek przedszkolnych ze względu na 
fakt, że potrzeby w zakresie edukacji przedszkolnej w Mieście Katowice są zaspokajane 
w ramach posiadanych zasobów. W samorządowych przedszkolach  
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PJ4. Rozbudowa sieci żłobków i przedszkoli na terenie miasta, w tym w szczególności w nowych zespołach 
mieszkaniowych 

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, po przeprowadzeniu rekrutacji 
na rok szkolny 2018/2019 pozostało 345 wolnych miejsc. 
 
W 2018 r. uruchomiono dwa nowe oddziały Żłobka Miejskiego w Katowicach: przy 
ul. Boya-Żeleńskiego 30  oraz  przy Al. Krzywoustego 9 - łącznie na 102 miejsca. Miasto 
Katowice otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020 na realizację projektu pn. ,,Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność 
zawodową rodziców”- etap II co pozwoliło na otwarcie ww. dwóch oddziałów żłobka. 
Aktualnie Żłobek Miejski dysponuje 921 miejscami dziennej opieki. Ostatnie zwiększenia 
miały miejsce od września 2018 r. w oddziałach przy ul. Marcinkowskiego 13 - o 20 miejsc 
oraz przy ul. Uniwersyteckiej 15 - o 10 miejsc. Reasumując w latach 2015–2018 liczba 
miejsc w oddziałach żłobka miejskiego wzrosła o 302 miejsca opieki nad dziećmi.  
Liczba miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych wpisanych do 
Rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta Miasta Katowice wzrosła  
o 581. Na dzień 31.12.2018r. niepubliczne żłobki oraz kluby dziecięce funkcjonujące na 
terenie Katowic dysponowały łącznie 1122 miejscami opieki. 
Łącznie w latach 2015-2018 w żłobkach i klubach dziecięcych funkcjonujących na terenie 
miasta Katowice liczba miejsc wzrosła o 883 i na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 2043 
miejsca. 
W 2018 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania: organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka. Wyłoniono podmiot prowadzący 
Żłobek AKADEMIA MALUCHA „PUCHATKOWO” przy ul. Huculskiej 7, któremu przyznano 
na rok 2019 dotację na 50 miejsc opieki żłobkowej dla dzieci z Katowic. 
Na rok 2019 zaplanowano również zwiększenie liczby miejsc w oddziałach Żłobka 
Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 (od V 2019 r.) - o 20 miejsc opieki żłobkowej oraz 
przy ul. Krzywoustego 9 (od IX 2019r) - o 8 miejsc opieki żłobkowej. Termin 
zaplanowanych zwiększeń wynika z konieczności zakończenia udziału w projekcie 
unijnym. Na utworzenie ww. miejsc oraz ich funkcjonowanie wystąpiono o środki 
finansowe z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 „MALUCH +” 2019. 

 

PJ5. Tworzenie w szkołach klas międzynarodowych na wszystkich poziomach edukacji 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku — Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r., 
poz. 996 ze zm.) oddziały międzynarodowe mogą być tworzone w szkołach publicznych 
i szkołach niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, a ich funkcjonowanie wymaga 
zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania.    
Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może 
zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję 
edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez 
uczniów wiadomości i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu 
ósmoklasisty. Szkoły międzynarodowe stosują systemy mieszane i obok zagranicznych 
systemów edukacji, takich jak brytyjski, amerykański, francuski czy niemiecki, a także 
międzynarodowego International Baccalaureate (IB) stosują również polskie programy 
nauczania. Z tego powodu często też występują jako szkoły dwujęzyczne z klasami 
międzynarodowymi. 
 
W mieście Katowice funkcjonują następujące szkoły z oddziałami międzynarodowymi: 

- Od 01.09.2014r. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, dla 
którego organem prowadzącym jest miasto Katowice. 
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PJ5. Tworzenie w szkołach klas międzynarodowych na wszystkich poziomach edukacji 

- Od 01.09.2007r. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza, 
dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Oświatowa „Szkoła jak Dom” 
wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 
prowadzonej przez Prezydenta miasta Katowice. 

Niepubliczne szkoły i placówki wchodzące w skład jednostki organizacyjnej o nazwie 
Complex of Silesian International Schools w Katowicach wpisane do ewidencji 
niepublicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonej przez Prezydenta miasta 
Katowice.  
W skład powyższego Zespołu wchodzą:  
- Prywatne Przedszkole “WINNIE THE POOH”, 
- Prywatna Szkoła Podstawowa „Complex of Silesian International Schools”, 
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza. 
Absolwenci zainteresowani dalszym kształceniem wg Programu Międzynarodowej 
Matury (International Baccalaureate Diploma Programme) mogą kontynuować naukę 
w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wańkowicza. Baccalaureate Diploma 
Programme jest obecny w ponad trzech tysiącach placówek oświatowych w 125 krajach. 
Program Międzynarodowej Matury istnieje od prawie 50 lat, a w wymienionych wyżej 
liceum od 2007 roku. Przygotowuje uczniów do podjęcia studiów w uczelniach wyższych 
na całym świecie. 
Poprawa jakości i skuteczności kształcenia językowego jest jednym z kluczowych celów 
strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia  
i szkolenia. Umiejętności językowe jako sposób promowania transgranicznej mobilności 
obywateli UE odgrywają istotną rolę w ramach inicjatywy „Mobilna Młodzież” oraz 
programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Również  
w dokumencie Polityka Edukacji Miasta Katowice „Katowiczanin 2022” jako jeden  
z celów ujęto zwiększenie znajomości języków obcych, co daje młodemu człowiekowi 
szanse osiągnięcia sukcesu. W związku z powyższym utworzono w roku szkolnym 
2018/2019 oddziały dwujęzyczne na poziomie klasy VII w: 
1) w Szkole Podstawowej Nr 4 w Katowicach z językiem niemieckim, 
2) w szkole Podstawowej Nr 15 im. Jana Pawła II z językiem hiszpańskim, 
3) w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Juliusza Ligonia z językiem angielskim, 
4) w Szkole Podstawowej nr 35 im. Adeli Korczyńskiej z językiem angielskim, 
5) w szkole Podstawowej Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego z językiem francuskim. 
Utworzenie oddziałów dwujęzycznych daje okazję do wspierania otwartości systemu 
edukacji, rozwijania i promowania współpracy europejskiej edukacji, podnoszenia jakości 
kształcenia, głównie poprzez rozwój i doskonalenie standardów, programów oraz metod 
i form nauczania.  
Ponadto utworzenie w klasach VII oddziałów dwujęzycznych jest okazją do wzrostu 
prestiżu i konkurencyjności szkoły jak również podnoszenia jakości pracy nauczycieli. 
Bliskie sąsiedztwo szkół ponadpodstawowych, w których aktualnie prowadzone są 
oddziały dwujęzyczne w ww. językach, tj.: 

- I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 z językiem nauczania francuskim, 

- II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej 
z językiem nauczania hiszpańskim, 

- VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. M. Skłodowskiej - Curie  z językiem nauczania niemieckim,  

daje wiele możliwości i korzyści, takich jak wspólne realizowanie projektów 
edukacyjnych, przedsięwzięć kulturalnych i naukowych. 

 

PJ6. Wspieranie rozwoju systemu usług telemedycznych w mieście 

Status W trakcie realizacji  

Podjęte działania Miasto Katowice udziela wsparcia dla firm oferujących usługi telemedyczne, które 
polegają m.in. na promocji tego typu usług dostarczanych m.in. przez start-up’y czy grupy 
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PJ6. Wspieranie rozwoju systemu usług telemedycznych w mieście 

badawczo-rozwojowe: CardioCube, Diabdis. Kolejnym obszarem współpracy jest 
wspieranie studentów i absolwentów studiów medycznych do tworzenia nowych 
rozwiązań w tym obszarze poprzez organizację spotkań mających na celu przybliżenie 
tematyki związanej z zakładaniem własnej działalności biznesowej.  Miasto Katowice 
nominowało firmę Diabdis Sp. z o.o. do ósmej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu  
w kategorii WIZJA I INNOWACJE – za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej 
i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej. 

 

PJ7. Tworzenie warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe oraz 
wykreowanie sportowej marki miasta 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Realizacja przedsięwzięcia odbywa się poprzez wykonywanie zadań publicznych 
zlecanych organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert dla 
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Finansowanie sportu 
wyczynowego odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert na realizację zadania 
pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu”. W roku 2018 rozstrzygnięty został 1 otwarty 
konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania 
sportu w 2018”. W konkursie tym 15 podmiotów otrzymało dotację na łączną kwotę 
11.500.000 zł. 
 
Finansowanie sportu młodzieżowego i amatorskiego odbywa się na podstawie otwartych 
konkursów ofert organizowanych w oparciu o przepisy Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, uchwalanego rokrocznie przez Radę Miasta Katowice 
„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi” oraz 
Zarządzenia wykonawczego do tego programu. W roku 2018 zostały rozstrzygnięte 
2 otwarte konkursy ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i turystyki.  
Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu upowszechniania 
sportu  i turystyki: 

- „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2018” – 
1.450.000 zł 

- „Prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych” realizowanych przez uczniowskie kluby 
sportowe w 2018 - 800.00 zł 

- „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania 
umowy do 30 czerwca 2018” – 60.000 zł 

- „Akcja Zima w 2018  – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” -  
podczas ferii zimowych – 30.000 zł 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu upowszechniania 
sportu  i turystyki: 

- „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania 
umowy do  31 grudnia 2018” – 60.000 zł. 

- „Akcja Lato w 2018 – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” -   
podczas wakacji letnich – 40.000 zł. 

 
Wykreowanie sportowej marki miasta – Miasto Katowice wspiera ideę budowy silnego 
wielosekcyjnego klubu GKS GieKSa Katowice S.A. Pod szyldem tego klubu działają sekcje 
piłki nożnej mężczyzn i kobiet, siatkówki mężczyzn, tenisa ziemnego oraz szachów. 
Osobną spółką kreującą wspólną markę GKS jest również hokejowy Tauron KH GKS 
Katowice. 
 
Zorganizowano takie imprezy jak:  

- Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie kobiet U18 Dywizji 1b; 
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PJ7. Tworzenie warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe oraz 
wykreowanie sportowej marki miasta 

- Puchar Świata Seniorów We Florecie Kobiet; 

- Euro Ice Hockey Challenge; 

- II etap 75. Tour de Pologne; 

- Turniej Alei Gwiazd Siatkówki; 

- Siatkarska Liga Narodów;  

- Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2018; 

- Wizz Air Półmaraton Katowice; 

- Kato Bike Festival 2018; 

- Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe; 

- PKO Silesia Marathon. 

Dodatkowo: zorganizowano akcje społeczne skierowane do dzieci realizowane wspólnie 
z PZPS; przeprowadzono eCOPake – konkurs skierowany do wszystkich katowickich szkół. 
 
Realizowano inwestycje o charakterze rekreacyjno-sportowym: 

- Muzyczne place zabaw - wykonanie projektów 9 muzycznych placów zabaw 
z elementami rekreacyjnymi i sportowymi – realizacja w latach późniejszych 
w ramach WPF 

- Zadanie bieżące związane z odnowieniem ścieżek rowerowych - bieżące 
utrzymanie oraz poprawa infrastruktury 

- Budowa SKATE-PARKU dla mieszkańców południowych dzielnic Katowic 
(Podlesie) 

- Słoneczna Strefa Rekreacji (Wełnowiec-Józefowiec – budowa strefy aktywności 
fizycznej) 

- Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców Osiedla Bagno i okolic 
(Szopienice-Burowiec) 

- Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki (Brynów – realizacja do 
roku 2020). 

 

PJ8. Budowa Stadionu Miejskiego 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Przeprowadzano konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach. Wykonano inwentaryzację 
przyrodniczą oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. 

 

PJ9. Stworzenie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w formie centrów społecznościowych wraz 
ze skwerami i parkami oraz urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W roku 2018 realizowano projekt „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej 
i społecznej w Katowicach", w tym dwa centra społecznościowe: 

 Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec- Józefowiec i Dąb, 

 Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu. 
Całkowity koszt projektu: 4 834 406,32 zł, w tym wartość środków przeznaczonych na 
ww. programy aktywności lokalnej: 1 313 203,08 zł. 
 
Dodatkowo utworzono również następujące centra społecznościowe  
w dzielnicach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 
2016-2022: 

- w dzielnicy Bogucice, w ramach projektu „Bogucice – moje miejsce na ziemi. 
Program aktywności lokalnej – I etap”, 

- w dzielnicy Janów-Nikiszowiec, w ramach projektu Projekt „Centrum 
Społecznościowe w Nikiszowcu – I etap”, 
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PJ9. Stworzenie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w formie centrów społecznościowych wraz 
ze skwerami i parkami oraz urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi 

- w dzielnicy Załęże, w ramach projektu Projekt Centrum Społecznościowe - 
"Nasze Załęże" – I etap, 

- w dzielnicy Szopienice-Burowiec, w ramach projektu Centrum Społecznościowe 
„SZOPKI” w Szopienicach – I etap, 

- w siedzibie Katowickiego Centrum Usług Społecznych Integracja przy 
ul. Francuskiej 43, w ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte – 
Organizowanie Społeczności Lokalnej – I etap”, 

- w dzielnicach Załęże, Szopienice-Burowiec, Zawodzie, Nikiszowiec-Janów, 
Śródmieście, Bogucice, w ramach projektu „Wzmacnianie systemu wsparcia 
osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”. 

 
Prowadzono prace nad realizacją projektów adaptacji przestrzeni publicznych, 
komplementarnych do działań społecznych prowadzonych przez MOPS:  

- „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont 
obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice 
- rewitalizacja Parku Boguckiego”;  

- „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w 
Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach 
wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice”.  

- „Szopienice – Centrum, remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy 
ul. Bednorza 14 w Katowicach na potrzeby realizacji zadań senioralnych” . 

- „Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby 
organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych 
budynku przy ul. Francuskiej 43”. 

 
Realizowane były inicjatywy lokalne:  

- Uroczystość II Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach pod 
hasłem: „Rodzina zastępcza - otwarte serca dla dzieci", 

- „Festyn Rodzinny", 
- „Wielkanocne śniadanie na Bagnie- warsztaty z pisanką", 
- „Razem wesoło i pożytecznie– Wakacje na Bagnie", 
- „Nie jesteś sam - świąteczne spotkania na Bagnie", 
- „Biesiadowanie na Borkach", 
- „Odpust i Jarmark - Nikiszowieckie Wydarzenia Integracyjne", 
- „II Dzień Sąsiada na Wojciecha", 
- „Święto Sąsiadów na Kolistej", 
- „Łączymy pokolenia”, 
- „Aktywny senior 55+”, 
- V Turniej Kulinarny dla wychowanków śląskich placówek opiekuńczo 

wychowawczych”, 
- II FESTYN Integracyjny STANICA 2018. 

 
ZZM realizował zadania: 

- Rewitalizacja Placu Londzina (Załęże – Inwestycja realizowana w ramach 
środków z EFRR ) 

- Rewitalizacja Szopienic – Muzyczny Skwer w Katowicach, Mieście Muzyki 
(Szopienice-Burowiec – Inwestycja realizowana w ramach środków z EFRR) 

- Piękna zieleń w śródmieściu Katowic (Śródmieście – pięć lokalizacji) 
- Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5 

(Wełnowiec-Józefowiec) 
- Plac zabaw z piaskiem i wodą "Fabryka wody" na Skwerze Koszyckim 

(Bogucice) 

- Budowa placów zabaw (trzy różne zadania inwestycyjne: Janów-Nikiszowiec, 
Piotrowice-Ochojec, Zarzecze) 
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PJ10. Urządzenie atrakcyjnych przestrzeni przyrodniczo-rekreacyjnych na terenach zielonych (np. Park 
Bogucki, Park Murckowski) oraz w sąsiedztwie akwenów i cieków wodnych (np. Dolina Trzech Stawów, 
akweny dzielnicy Szopienice, Ślepiotka, Kłodnica) 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Realizowano zadania: 
- Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy (Ligota-

Panewniki) 
- Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich (1 lub 2 lokalizacje na terenie 

miasta, w ramach wydatków majątkowych – WPF) 
- Zagospodarowanie Parku w Murckach (2 z 3 etapów robót budowlanych – 

zakończenie inwestycji w roku 2020), 
- Budowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych w Podlesiu 
- Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego 

i aleją Księcia Henryka Pobożnego (Os. Tysiąclecia – realizacja do roku 2020) 

- Zazielenianie bulwarów Rawy (Śródmieście – realizacja do roku 2020) 

 

PJ11. Stworzenie katowickiego systemu monitorowania i poprawy jakości powietrza i wód 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W zakresie monitoringu powietrza: 
– wykonano inwentaryzację budowlano-instalacyjną budynków użyteczności 

publicznej wraz ze wstępną wyceną prac termomodernizacyjnych oraz wyposażenia 
w urządzenia umożliwiające monitoring i eksploatację budynków, 

– realizowano projekt MOLOC we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa 
mającego na celu m. in. przedstawienie analizy wprowadzenia „Systemu monitoringu 
i eksploatacji budynków użyteczności publicznej miasta Katowice” 

 
W 2018 rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy zadania dot. 
budowy platformy współdziałania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
w Katowicach. W ramach zamówienia wykonane mają być m.in.: 
- Instalacja nowych czujników podtopień oraz integracja z czujnikami jakości powietrza 
- Uruchomienie pierwszej wersji zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem 
- Integracja serwisu pogodowego 
- Stworzenie  miejskich  baz danych w zakresie środowiska i bezpieczeństwa  
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INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH W POLU METROPOLITALNOŚĆ 

I OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI 

PM1. Odnowienie zabytków architektury, w tym modernistycznej i funkcjonalistycznej 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania ul. Szeligiewicza 3c – Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2017 r., polegające 

na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, naprawie balkonów, 

rekonstrukcji klatki schodowej, dobudowie przewodów kominowych, przebudowie 

instalacji gazowej, wykonaniu instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej. Zadanie zostało 

zakończone. 

ul. Królowej Jadwigi 6 - Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2017 r., polegające 

na dobudowie przewodów kominowych i wykonaniu centralnego ogrzewania. Zadanie 

zostało zakończone. 

ul. Karola 3 - W wyniku przetargu publicznego została zawarta umowa na remont 

i przebudowę budynku mieszkalnego polegającą na wymianie stropów, przebudowie lokali 

mieszkalnych z wykonaniem nowych węzłów sanitarnych, wymianie biegów klatki 

schodowej wraz z balustradami, stopnicami i okładzinami podestów, wykonaniu ocieplenia 

dachu, ścian piwnic  i elewacji od strony podwórza, wymianie stolarki otworowej, wymianie 

wypraw tynkarskich, okładzin ścian i sufitów, wykonaniu prac konserwatorskich na elewacji 

frontowej, wykonaniu nowych obróbek blacharskich i orynnowania, wymianie instalacji 

elektrycznej i niskoprądowych, instalacji wody zimnej, kanalizacji, c.o. i centralnej ciepłej 

wody, instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni, wykonaniu przyłączy kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej oraz na zagospodarowaniu podwórza i wykonaniu nowego chodnika wzdłuż 

budynku. Trwają roboty budowlane. 

ul. Raciborska 33d - W wyniku przetargu publicznego została zawarta umowa na wykonanie 

dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

wraz z kompleksowym remontem dachu budynku. Trwa opracowywanie dokumentacji. 

ul. Bednorza 22 - W wyniku przetargu publicznego została zawarta umowa na opracowanie 

dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

wraz z remontem kapitalnym dachu, wykonaniem instalacji etażowego ogrzewania 

gazowego w dwóch lokalach mieszkalnych wraz z dobudową brakujących przewodów 

kominowych, zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacyjnych. Trwa 

opracowywanie dokumentacji. 

ul. Boya-Żeleńskiego 94 - W wyniku przetargu publicznego została zawarta umowa na 

opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z remontem kapitalnym dachu, kompleksowym remontem klatki 

schodowej, przebudową instalacji gazowej, zagospodarowaniem terenu i budową 

przyłączy kanalizacyjnych. Trwa opracowywanie dokumentacji. 

ul. Sienkiewicza 23, ul. Gliwicka 13, 13a, ul. Olchawy 3, 5 - W wyniku przetargów 

publicznych zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na 

termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wykonaniem 

instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, remontem kapitalnym dachu, kompleksowym 

remontem klatki schodowej. Trwa opracowanie dokumentacji. 

ul. Opolska 13, 13a - W wyniku przetargu publicznego została zawarta umowa na 

opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, przebudową 

instalacji gazowej, remontem kapitalnym dachu, kompleksowym remontem klatki 

schodowej, przebudową budynku tylnego, wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych 

i zagospodarowaniem terenu. Trwa opracowywanie dokumentacji. 
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PM1. Odnowienie zabytków architektury, w tym modernistycznej i funkcjonalistycznej 

ul. Bednorza 14 - W wyniku przetargu publicznego została zawarta umowa na opracowanie 

dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

wraz z wykonaniem instalacji c.o., wymianą instalacji elektrycznej, budową przyłącza 

kanalizacji deszczowej i zagospodarowaniem terenu. Trwa opracowywanie dokumentacji. 

ul. Gliwicka 190,  ul. Gliwicka 194,  ul. Gliwicka 4,4a - W wyniku przetargów publicznych 

zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody 

użytkowej, remontem elewacji, remontem  dachu, wymianą stolarki otworowej. Trwa 

opracowywanie dokumentacji. 

ul. Słowackiego 11, ul. Słowackiego 33/ 3 Maja 27 - W wyniku przetargów publicznych 

zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wykonaniem instalacji c.o.  i ciepłej wody 

użytkowej, remontem elewacji, remontem dachu oraz klatki schodowej. Trwa 

opracowywanie dokumentacji. 

ul. Św. Jana 14 -  W wyniku przetargu publicznego została zawarta umowa na opracowanie 

dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

wraz z wykonaniem instalacji c.o.  i ciepłej wody użytkowej, remontem elewacji, remontem 

dachu. Trwa opracowywanie dokumentacji. 

ul. Zarębskiego 5a, ul. Zarębskiego 7a - W wyniku przetargów publicznych zostały zawarte 
umowy na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wykonaniem instalacji c.o.  i ciepłej wody użytkowej, 
remontem elewacji, wymianą stolarki otworowej oraz remontem dachu. Trwa 
opracowywanie dokumentacji. 
 
Wykonano postumenty na „Szlaku Moderny” z wgłębionymi i wypełnionymi żywicą 
informacjami nt. miejsca, wraz z montażem oraz demontażem infoboksów. 
Wykonano i posadowiono elementy systemu identyfikacji wizualnej osiedla Nikiszowiec 
w Katowicach w postaci pylonów z tablicami informacyjnymi. 

 
Uchwałą nr LIII/1074/18 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2018 r. udzielono dotacji 
przy następujących zabytkach: 

- Archikatedra pw. Chrystusa Króla – remont konserwatorski fragmentu elewacji 
północnej, wschodniej, południowej i zachodniej oraz dachów probostwa 
i przybudówek gmachu katedry w kwocie: 700.000,00 zł  (wykonanie: 
699.885,49  zł), 

- Kościół Ewangelicko – Augsburski pw. Zmartwychwstania Pańskiego – remont 
konserwatorski organów firmy Sauer, opus 1240 wybudowanych w 1922 roku 
z użyciem organów C. Volkmanna z roku 1865 r. w kwocie: 200.000,00 zł 
(wykonanie: 175.039,66 zł), 

- Kościół pw. Św. Św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie – wymiana 
więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad kaplicą północno – zachodnią na 
wieżyczce sygnaturki na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu w kwocie: 
205.500,00 zł (wykonanie: 205.500,00 zł), 

- Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła – renowacja elewacji wieży kościoła 
poniżej hełmu – elewacja północna – kontynuacja prac, etap IV w kwocie: 
100.000,00 zł (wykonanie: 100.000,00 zł), 

- Kamienica położona przy ulicy Słowackiego 22 i ulicy 3 Maja 40  – remont elewacji 
frontowej kamienicy – elewacja od strony ulicy Słowackiego 22 i narożna część 
elewacji od strony ulicy 3 Maja 40 w kwocie: 100.000,00 zł (wykonanie: 
100.000,00 zł). 

Udzielone dotacje przyczyniły się do poprawy stanu zachowania oraz utrwalenia 
zabytkowej substancji (odnowienia) cennych zabytków architektury, w tym 
modernistycznej (Katedra  pw. Chrystusa Króla). 
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PM2. Przebudowa tkanki mieszkaniowej obszaru śródmiejskiego z wykorzystaniem technologii 
proekologicznych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania ul. Szeligiewicza 3c - Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r., 

polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zadanie 

zostało zakończone. 

ul. Francuska 80 - Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r., polegających 

na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Trwa proces odbiorowy. 

ul. Raciborska 33d, ul. Bednorza 22, ul. Sienkiewicza 23, ul. Gliwicka 13, 13a, ul. Opolska 

13, 13a, ul. Gliwicka 4,4a, ul. Słowackiego 11, ul. Słowackiego 33/ 3 Maja 27, 

ul. Św. Jana 14 - W wyniku przetargów publicznych zostały zawarte umowy na 

opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych. Trwa opracowywanie dokumentacji. 

 

PM3. Wykreowanie nowych stref mieszkaniowo-usługowych o wysokim standardzie w obszarze 
śródmiejskim 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W obszarze śródmiejskim inwestorzy planują realizację zabudowy mieszkaniowo-

usługowej na terenach przy ul. Nadgórników, ul. Sokolskiej, ul. Zabrskiej 

i ul. Mikołowskiej. 

 

PM4. Ukształtowanie dzielnicy akademickiej w obszarze śródmiejskim oraz kampusów akademickich na 
terenie miasta 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice nr LV/1296/14 z dnia 15 października 2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych  
w kwartale ulic Pawła, Wodna, Górnicza na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
(w załączeniu), Miasto Katowice zadeklarowało przekazanie nieruchomości o łącznej 
powierzchni 11 411 m2. 
Na mocy niniejszej Uchwały Uniwersytet Śląski przystąpił do opracowywania planów 
zagospodarowania przedmiotowych terenów pod kątem ich zabudowy zgodnie  
z celem darowizny. Plany obejmują swym zakresem także budowę domów akademickich 
w celu utworzenia kampusu uniwersyteckiego w bezpośrednim sąsiedztwie Uczelni. 
Budową nowych oraz adaptowaniem istniejących budynków pod domy akademickie 
zainteresowani są także inwestorzy prywatni. Przykładem takich projektów jest 
przekształcenie w nowoczesny akademik dawnego hotelu Polonia przy  
ul. Kochanowskiego 3 czy kamienicy - Akademik Kościuszki 33.  
W najbliższym czasie generalny remont czeka obiekt położony przy ul. Szkolnej 7, gdzie 
także powstanie nowoczesna przestrzeń dla studentów. 
Budowa nowych obiektów akademickich planowana jest przy ulicy Starowiejskiej 3. 
Budynek pn.: Akademik The Dorm, o powierzchni ok. 5 tys. m2 zgodnie z planami 
inwestora powinien zostać oddany do użytku w połowie roku 2019 r.  
Plany inwestycyjne posiada także inwestor, który planuje realizacje swoich domów 
akademickich w rejonie ul. Krasińskiego oraz w rejonie ul. Górniczej i Maślińskiego. 
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PM5. Wykreowanie strefy „życia miejskiego”: Dworzec PKP – Rynek – Rondo – Strefa Kultury 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Na Rynku odbyło się 99 imprez, w tym jarmarki tematyczne i okolicznościowe, m.in. 
niezwykły i pełen świątecznego uroku Jarmark Bożonarodzeniowy, ale także jarmark 
włoski, wielkanocny, urodzinowy, jarmarki staroci, festiwal miodu, wina i sera. To także 
eventy skierowane do młodzieży i najmłodszych widzów, m.in. hucznie obchodzony Dzień 
Dziecka, Korowód książkowych postaci, Śląski Studencki Festiwal Nauki czy rodzinne 
wydarzenia sportowe, np. Siatkarski Festyn Rodzinny, strefa kibica podczas Mistrzostw 
Świata w piłce nożnej, Lotto 3x3 Quest czy Wakacyjne Rozgrywki Szachowe. Rynek 
w minionym roku to także imprezy taneczne, które na stałe wpisały się w krajobraz przy 
katowickiej fontannie i palmach, ale również wydarzenia przeznaczone dla starszych 
widzów, jak Dzień Aktywnego Seniora. To także szereg koncertów, w tym z okazji jubileuszu 
50-lecia Uniwersytetu Śląskiego, czy pikników, np. Patriotyczny Piknik Rodzinny, Piknik 
polsko-ukraiński, Piknik Fundacji Szansa dla Niewidomych, Piknik z Budżetem 
Obywatelskim, ale także Targi Ekonomii Społecznej czy Festiwal Organizacji 
Pozarządowych. 
  
Niemal 30 razy udostępniono powierzchnię parkingów lub placu Sławika i Antalla, co było 
okazją do zaprezentowania walorów miasta i Strefy Kultury podczas takich wydarzeń jak 
Kino Letnie, Silesia Beer Fest V, Śląskie Targi Książki oraz Śląskie Targi Sportów Wodnych 
i Rekreacji WIATR i WODA, Największa „Żywa Flaga Narodowa” z kibiców siatkówki, 
Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, Impact mobility rEVolution'18, ZŁOMBOL, 
ProfiAuto Show, koncert z okazji jubileuszu 10-lecia telewizji TVS,  Najszybszy koncert 
świata VOX FM, Męskie Granie, Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów 2018, Targi Dom 
i Otoczenie, Festiwal Tauron Nowa Muzyka, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu 
Energetycznego i Hutniczego Katowice 2019, 1st Wizz Air Half Marathon  
i wiele innych. 
 
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zorganizowało lub 
było współorganizatorem imprez: 

- Penderecki 2 Cinema 
- Annual Meeting 
- Gardens of Sounds  
- Barbórka / Kultura Dęta 
- Koncert Miuosh „100 lat muzyki o Polsce” 
- Urodziny Miasta Kocham Katowice 
- Inwazja Sztukmistrzów 
- XIX Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE 

 

PM6. Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby 
"Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek". 

 

PM7. Utworzenie Centrum Nauki 

Status W trakcie realizacji  

Podjęte działania W 2018 roku przeprowadzono następujące prace: 

1. Opracowanie koncepcji programowej Centrum Nauki w Katowicach. 

2. Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego dla celów konkursu 

na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. 

3. Przygotowanie ST oraz SIWZ na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu 

technicznego obiektów. 
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PM7. Utworzenie Centrum Nauki 

4. Przygotowanie ST oraz SIWZ na opracowanie materiałów wyjściowych do konkursu na 

wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Nauki w Katowicach.  

5. Wykonanie ekspertyzy architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz ekspertyzy 

stanu technicznego obiektu Hali Parkowej w zakresie niezbędnym do wykonania 

planowanych prac związanych z adaptacją pod funkcje Centrum Nauki. 

6. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz ekspertyzy 

stanu technicznego budynku administracyjnego dla potrzeb jego adaptacji na 

pomieszczenia administracyjne i biurowe przyszłego Centrum Nauki. 

7. Przeprowadzenie postępowania na wybór prowadzącego konkurs architektoniczny. 

8. Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Centrum Nauki w Katowicach. 

9. Praca nad założeniami merytorycznymi z udziałem ekspertów Zespołu ds. realizacji 

projektu Śląskiego Centrum Innowacji. 

10. Analiza możliwości zagospodarowania Parku Kościuszki dla prowadzenia działań 

programowych Centrum Nauki w Katowicach. 

11. Objęcie patronatem oraz współorganizacja konferencji Interakcja – Integracja 2018, 

skupiającej środowisko centrów nauki i nieformalnych edukatorów, która odbyła się 

w Katowicach w dniach 21-23.03.2018. 

12. Współpraca z ekspertami, spotkania z przedstawicielami środowiska centrów nauki 

oraz wizyty studyjne. 

 

PM8. Utworzenie centrum transferu technologii biomedycznych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i działające tam Centrum Transferu 
Technologii ogłasza informacje o prowadzonych badaniach i konkursach w obszarze 
innowacji i transferu technologii.  
W ramach prowadzonych zadań związanych ze wspieraniem innowacyjności  
w mieście Katowice Śląski Uniwersytet Medyczny został członkiem Śląskiego Klastra 
Nano, dzięki czemu następuje wzmocnienie współpracy pomiędzy samorządem, nauką 
a biznesem. Studenci ŚUM są zapraszani do dzielenia się swoimi osiągnięciami w zakresie 
prowadzonych prac badawczych. 

 

PM9. Utworzenie centrum transferu technologii energooszczędnych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Miasto prowadzi działania mające na celu wzmocnienie współpracy z istniejącymi 
centrami transferu technologii energooszczędnych takich jak: Park Naukowo-
Technologiczny Euro-Centrum (Klaster Technologii Energooszczędnych), GPP Business 
Park – Katowice czy Park Naukowo-Technologiczny Silesia w Katowicach. Do obecnych 
inwestycji w zakresie rozwoju technologii energooszczędnych można zaliczyć powstający 
czwarty budynek biurowy GPP Business Park, który będzie plus energetyczny w obszarze 
wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Powstanie budynek  
o wysokim komforcie użytkowników, przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu  
na energię. 
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INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH W POLU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

PP1. Rozwój parków przemysłowych i naukowo-technologicznych w obszarze efektywności energetycznej 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Głównym tematem związanym z rozwojem branży energetycznej jest elektromobilność. 
W roku 2018 skupiono się na działaniach promocyjnych i wspieraniu współpracy 
pomiędzy samorządem, nauką i biznesem w temacie budowy sieci stacji ładowania oraz 
usługi współdzielenia świadczonej w oparciu o samochody elektryczne. Duże znaczenie 
we wzajemnej współpracy miały również wydarzenia współorganizowane m.in. podczas 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dni Energii (współpraca z PNT 
Euro-Centrum, JSW S.A., KOMEL, GIG, IETU, FEWE, ING Bank Śląski S.A., Magenta Grupa 
Tauron, Green Goo Sp. z o.o.). Działania na rzecz rozwoju projektów z obszaru 
efektywności energetycznej zostały również zaprezentowane podczas Szczytu 
Klimatycznego COP24, m.in. podczas Dnia Polskiego oraz EEC Green, gdzie partnerami 
konferencji były GPP Business Park, JSW S.A., GIG, IETU. 

 

PP2. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenach poprzemysłowych w Szopienicach 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Informacje o przedmiotowych terenach były prezentowane  
na spotkaniach z inwestorami oraz przesyłane zainteresowanym inwestorom.  

 

PP3. Utworzenie parków przemysłowych i technologicznych zagospodarowujących tereny i obiekty 
poprzemysłowe 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Trwała budowa czwartego budynku biurowego w kompleksie GPP Business Park, który 
powstaje na terenach dawnej huty cynku Silesia. Będzie to budynek plus energetyczny 
o wysokim komforcie użytkowników, przyjazny dla środowiska, inteligentny przy 
jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię. 

 

PP4. Utworzenie centrum firm start-up’owych oraz rozwoju przedsiębiorczości młodych osób  
z wykorzystaniem postindustrialnej przestrzeni kulturowej 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Przedmiotem projektu dotyczącego utworzenia centrum firm start-up’owych oraz 
rozwoju przedsiębiorczości młodych osób jest utworzenie Miejskiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach poprzez wykorzystanie infrastruktury 
budynku przy ulicy Teatralnej 17a o powierzchni użytkowej 899,74 m², a także 
zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zakres projektu obejmuje roboty budowlane 
i wykończeniowe związane z modernizacją i adaptacją budynku oraz działaniami 
związanymi z przyszłymi funkcjami Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Rezultatem 
przeprowadzonych prac będzie utworzenie kompleksowej infrastruktury składającej się 
ze:  

- Strefy coworkingu – strefa ta będzie zorganizowana w formie otwartej 
przestrzeni. Dzięki stworzeniu przestrzeni coworkingowej, przedstawiciele 
biznesu, nauki oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły 
korzystać z biurek na wynajem, strefy wydarzeń oraz sali konferencyjnej. 
Przestrzeń zostanie tak zaaranżowana, by wszyscy najemcy mieli możliwość 
współpracy z innymi firmami w Inkubatorze.  

- Strefy wydarzeń/spotkań - dzięki modułowej zabudowie stanowić będzie 
otwarte miejsce spotkań z klientami bądź przestrzeń do zorganizowania szkoleń, 
warsztatów lub konferencji na ok. 80 osób. 
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PP4. Utworzenie centrum firm start-up’owych oraz rozwoju przedsiębiorczości młodych osób  
z wykorzystaniem postindustrialnej przestrzeni kulturowej 

- Strefy business – znajdującej się na piętrze, przeznaczonej dla rozwijającego się 
biznesu, urządzonej w formie biur, które idealnie nadają się do prowadzenia 
działalności przez mikro i małe firmy.  

Przewidywany termin otwarcia Rawa.Ink to II kwartał 2019 roku. 

 

PP5. Wspieranie rozwoju zaawansowanych technologii, procedur i usług inżynierii medycznej 

Status W trakcie realizacji  

Podjęte działania W ramach wspierania rozwoju zaawansowanych technologii, procedur i usług inżynierii 
medycznej Miasto współpracowało ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (Centrum 
Transferu Technologii), Uniwersytetem Śląskim i spółką celową SPIN-US oraz Śląskim 
Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Instytutem Technik 
Innowacyjnych EMAG, Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia. Głównym 
obszarem współpracy jest organizacja i udział w wydarzeniach mających na celu m.in. 
efektywny transfer technologii jak np. „Miliard w patencie” organizowany na 
Uniwersytecie Śląskim. 

 

PP6. Wspieranie rozwoju sektora firm nanotechnologicznych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W 2018 roku Miasto było współgospodarzem międzynarodowej konferencji 
InterNanoPoland organizowanej przez Fundację Nanonet w Katowicach. Podczas 
konferencji organizowany był konkurs dla start-up’ów nanotechnologicznych. 

 

PP7. Wzmacnianie potencjału rozwojowego branż kreatywnych (architektury, designu i gier 
komputerowych) 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W 2018 roku zainaugurowany został projekt pn. Międzynarodowy Inkubator 
Przedsiębiorczości. Miastami sygnatariuszami są: Saint-Etienne (Miasto Kreatywne 
UNESCO w dziedzinie design’u), Sierre, Monastyr, Tamatave i Katowice. Działanie to ma 
na celu wspieranie młodych twórców z branży kreatywnej w nawiązywaniu relacji 
z firmami z innych obszarów i skalowanie swojej działalności na rynkach 
międzynarodowych. Celem całego przedsięwzięcia jest również wymiana doświadczeń, 
dobrych praktyk i innowacyjnych pomysłów, a przede wszystkim wsparcie 
przedsiębiorców.  
W 2018 r. Miasto Katowice było współgospodarzem 3 edycji European Start-up Days, 
podczas wydarzenia odbył się konkurs Start-up Challenge, w którym udział wzięło 
100 start-up’ów reprezentujących m.in. branże kreatywne.  
Prowadzono konsultacje ze środowiskiem biznesowym, start-up’owym oraz 
akademickim.  
Miasto Katowice było współgospodarzem 3 edycji 4 Design Days. 

 

PP8. Wspieranie rozwoju sztuk audiowizualnych, w tym sektora twórczości filmowej i mediów 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Miasto w roku 2018 przyznało 70 000 zł. dotacji na wspieranie organizacji wydarzeń 
kulturalnych oraz artystycznych w ,,Rondzie Sztuki”. 
W 2018 roku Miasto wspierało produkcję m.in. takich filmów jak film Agnieszki Holland 
„Gareth Jones”, serial kryminalny „Co widziała Elsa Koepke” – Studia Filmowego KADR, 
„Brigitte Bardot Cudowna” Lecha Majewskiego, filmu przedstawiającego postać prof. 
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PP8. Wspieranie rozwoju sztuk audiowizualnych, w tym sektora twórczości filmowej i mediów 

Wacława Felczaka pod roboczym tytułem „Kurier wolności”, którego akcja będzie 
odbywać się m.in. w Katowicach; produkcję filmową „Nieznośna lekkość bytu” 
Małgorzaty Turek i realizację programu „House Hunters” dla stacji Discovery.  
Prócz tego na terenie miasta realizuje się wiele niewielkich produkcji filmowych, jak 
nagrania do teledysków, reklam, wizytówek firm. Największa liczba zapytań w tej sprawie 
dotyczyła terenów Strefy Kultury – miejsca bardzo atrakcyjnego i widowiskowego 
z punktu widzenia producentów. Urząd Miasta bardzo przychylnie podchodził do tego 
typu zapytań, każdorazowo udzielając zgody na realizację zdjęć. W razie konieczności 
zajęcia pasa drogowego, pomocy udzielał Miejski Zarząd Ulic i Mostów. 
 
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zorganizowało lub 
było współorganizatorem imprez: 

- Ars Independent Festival 
- IV Katowicka Noc Galerii NOC-K 
- Katowice Street Art AiR 
- premiera filmu „Śledztwo” w reżyserii Eny Kielskiej 

 

PP9. Wspieranie rozwoju przemysłu muzycznego oraz sektora festiwali muzycznych 

Status W trakcie realizacji  

Podjęte działania Współpracowano z Katowice Miastem Ogrodów - Instytucją Kultury im. Krystyny 
Bochenek m.in. w ramach projektu pn. Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości. 
Współpraca przyczyniła się do zawiązywania międzynarodowych relacji pomiędzy 
twórcami pochodzącymi z miast partnerskich projektu. 

 
Miasto wspiera organizację: Off Festival Katowice, Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 
 
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek zorganizowało lub 
było współorganizatorem projektów / wydarzeń: 

- Projekt Dzielnica Brzmi Dobrze 
- Biuro Dźwięku Katowice 
- Katowicki Radar Muzyczny 
- XII Annual Meeting of the UNESCO Creative Cities Network  
- Muzykogranty 
- Jazz Art Festival 
- Silesian Jazz Festival 
- Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków 
- Szlak Śląskiego Bluesa 
- Off Festival 
- Tauron Nowa Muzyka 
- Rawa Blues Festival 
- Męskie granie 
- 90’Festival 
- Crossroads 

- Festiwal Katowice Kultura Natura (Stowarzyszenie Katowice Kultura 
Natura/NOSPR) 

 

PP10. Wzbogacenie katowickiej oferty turystyki biznesowej i kulturalnej poprzez organizację wielkich 
wydarzeń i sieciowanie obiektów kongresowych, obiektów dziedzictwa kulturowego i postindustrialnego 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Miasto aktywnie wspierało inicjatywy mające na celu organizację ciekawych 
wydarzeń o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym 
w Katowicach. Wszystkie organizowane wydarzenia wzbogacają ofertę biznesową, 
kulturalną Katowic. Są one dodatkowym bodźcem do rozwoju w kierunku nowych 
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PP10. Wzbogacenie katowickiej oferty turystyki biznesowej i kulturalnej poprzez organizację wielkich 
wydarzeń i sieciowanie obiektów kongresowych, obiektów dziedzictwa kulturowego i postindustrialnego 

technologii, start-up’ów, elektromobilności. Wysokiej jakości infrastruktura 
kongresowo-wystawiennicza Katowic przyczyniła się do zwiększenia liczby i rangi 
wydarzeń kongresowych oraz wystawienniczych. Miasto aktywnie uczestniczyło 
w organizacji następujących wydarzeń biznesowych, w tym o charakterze 
międzynarodowym: 
 

- 4 Design Days, 15-18.02.2018 
- Property Forum, 15-16.02.2018 r. 
- Intel Extreme Masters, 24-25.02.2018, 2-4.03.2018 
- Konferencja „Katowice. The place to grow. Metropolis GZM – evolution 

engine of the region”, 23.04.2018 r. 
- Europejski Kongres Gospodarczy, 14-16.05.2018 r. 
- European Start-up Days, 15-16.05.2018 r. 
- Tauron Nowa Muzyka Katowice, 28.06.-1.07.2018 
- Art Naif Festiwal 2018, 8.06-10.08.2018 
- Impact mobility rEVolution’18, 11-13.09.2018 
- XII Annual Meeting of the UNESCO Creative Cities Network, 12-15.06.2018 
- Impact ReVolution’18 – 12-13.09.2018 r. 
- U-RODZINY 11. Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych, 11-14.10.2018 r. 
- VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 17-19.10.2018 r. 
- COP 24 i CMP 14, 2-15.12.2018 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH W POLU TRANSPORT I LOGISTYKA 

MIEJSKA 

PT1. Budowa zintegrowanego węzła transportowego o znaczeniu regionalnym i krajowym (Katowicki 
Węzeł Komunikacyjny) 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Przedsięwzięcie realizowane w ramach inwestycji pn. Katowicki System Zintegrowanych 
Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”. Uzyskano dofinansowanie w ramach POIiŚ, 
oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – 
działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Wykonawcą 
zadania jest BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40 – umowa na 
wykonanie zamówienia podpisana została w dniu 15.02.2018 r. na kwotę 
56 870 337,72 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 22 miesiące od daty 
zawarcia umowy. 
 

 

PT2. Budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie" 
Trwają roboty budowlane.  
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla” 
Trwają roboty budowlane.  
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota" 
Zakończono realizację zadania. Wszystkie funkcjonalności Centrum zostaną uruchomione 
w  2019 r. 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa" 
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PT2. Budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych 

Trwają roboty budowlane. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie” 
Wykonano projekty koncepcyjne, zawarto porozumienie rozwiązujące umowę na usługi 
projektowe ze względu na wynikłe sprawy terenowo-prawne. Zmiany poprzez wycofanie 
projektu dokonano ze względu na fakt, iż PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują swoje 
inwestycje na działkach przewidzianych pod budowę węzła przesiadkowego. Trwają 
analizy uwarunkowań umożliwiających realizację przedsięwzięcia.  
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Piotrowice” 
Wykonano projekty koncepcyjne, zawarto porozumienie rozwiązujące umowę na usługi 
projektowe ze względu na wynikłe sprawy terenowo-prawne. Zmiany poprzez wycofanie 
projektu dokonano ze względu na fakt, iż PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują swoje 
inwestycje na działkach przewidzianych pod budowę węzła przesiadkowego. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł  "św. Jana" 
Trwa przygotowanie SIWZ na opracowanie dokumentacji projektowej. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł  „Kostuchna” 
Trwają prace projektowe.  

 

PT3. Rozbudowa Drogi Krajowej 81 od węzła autostrady A4 z Drogą Krajową 86 do budowanego węzła 
z ul. Armii Krajowej (węzeł Giszowiec – ul. 73 Pułku Piechoty – ul. Kolejowa – ul. T. Kościuszki – do węzła 
z ul. Armii Krajowej) 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Trwa umowa na usługi Inżyniera Kontraktu, zakres umowy rozszerzono o usługi 
pełnienia Nadzoru autorskiego. Trwają roboty budowlane.  

 

PT4. Budowa dróg na kierunku północ – południe dla odciążenia obszaru śródmiejskiego 

Status Przygotowanie do realizacji 

Podjęte działania W roku 2018 trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi 
wraz z oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynieryjnymi i infrastrukturą 
towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż 
ul. Norwida do al. W. Korfantego w ramach przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie 
ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego”, które 
jest nadal kontynuowane. W kolejnym etapie planowane jest poprowadzenie 
przedłużenia do granicy miasta. 

 

PT5. Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Miasto Katowice przygotowuje projekt pn. Katowicki Inteligentny System Zarządzania 
Transportem jako etapowe rozwiązanie dotyczącego planowanego w przyszłości 
systemu w zakresie priorytetowych funkcjonalności – na ten cel zabezpieczone 
zostało 60 mln zł, w tym 12 159 785 zł wkładu własnego, a realizacja przewidywana 
jest do roku 2021. Z dniem 10.05.2018 r. uzyskane zostało dofinansowanie w ramach 
poddziałania 4.5.1 RPO WSL 2014-2020 w formule ZIT. Podstawowymi elementami 
tego systemu będą m.in.: podsystem sterowania obszarowego ruchem drogowym  
z jednoczesnym nadaniem priorytetu pojazdom transportu zbiorowego –  
w szczególności tramwajowego, a także podsystem informacji dla kierowców  
w wybranych lokalizacjach, w tym znaki zmiennej treści kierujące na trasy 
alternatywne np. w sytuacji zamknięcia tunelu pod Rondem im. gen. J. Ziętka oraz 
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PT5. Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem 

naprowadzanie na wolne miejsca postojowe. Na zlecenie Miasta Katowice wykonana 
została dokumentacja przedprojektowa, obejmująca zaktualizowaną koncepcję, 
program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści 
oraz składniki SIWZ na wybór wykonawcy systemu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Wyłoniono w ramach procedury przetargowej Inżyniera Kontraktu. Trwa procedura 
przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego pn. Katowicki Inteligentny System 
Zarządzania Transportem. Zakłada się, że będzie to system otwarty na dalszy rozwój 
funkcjonalny i obszarowy w przyszłości. 

 

PT6. Wspieranie budowy Kolei Dużych Prędkości łączącej Warszawę z Katowicami, Ostrawą, Brnem 
i Wiedniem 

Status Realizacja przedsięwzięcia w latach następnych 

Podjęte działania Budowa kolei dużych prędkości (w korytarzu Warszawa – Katowice – Ostrawa) jest na 
liście dużych przedsięwzięć w Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa 
Śląskiego w zakresie transportu szynowego. PKP PLK S.A. przygotowuje przedsięwzięcie 
pn. „Modernizacja linii kolejowej E65-Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki-
Kraków/Katowice-Zwardoń/Zebrzydowice-granica państwa”. 

 

PT7. Wspieranie stworzenia linii szybkiego pociągu podmiejskiego w relacji Katowice – Tychy – Bieruń 
i Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza 

Status Realizacja przedsięwzięcia w latach następnych 

Podjęte działania W dokumentach strategicznych pojawia się koncepcja utworzenia systemu kolei 
metropolitalnej. W projekcie aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zostały sformułowane podstawowe 
założenia odnoszące się do procesu realizacji kolejowego ruchu metropolitalnego/ 
aglomeracyjnego. Uruchomienie systemu kolei metropolitalnej zostało wymienione jako 
jeden z kluczowych instrumentów technicznych równoważenia mobilności miejskiej na 
obszarze Subregionu Centralnego. Ponadto Stworzenie szybkiej kolei regionalnej jest na 
liście dużych przedsięwzięć w Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa 
Śląskiego w zakresie transportu szynowego. Na zlecenie Górnosląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii została przygotowywana koncepcja Kolei Metropolitalnej – wstęp i podstawa 
do dalszych prac nad optymalizacją organizacji i rozwojem transportu szynowego na 
terenie GZM. 

 

PT8. Budowa katowickiego szybkiego tramwaju na południe do Piotrowic i Kostuchny 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Dla zadania pn. „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli 
Brynów do Pętli Kostuchna” w 2018 r. trwało opracowywanie na zlecenie Miasta 
Katowice i Tramwajów Śląskich S.A. projektu oraz pozyskiwanie decyzji  
o uwarunkowaniach środowiskowych, zakończenie prac projektowych wraz  
z uzyskaniem decyzji administracyjnej założono na IV kw. 2019 r., planowany termin 
realizacji to I kw. 2020 – IV kw. 2021.  

 

PT9. Rozbudowa wewnątrzmiejskiej sieci tramwajowej 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W projekcie Tramwajów Śląskich S.A. pn. „Zintegrowany projekt modernizacji  

i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz  

z zakupem taboru tramwajowego” (podzielonym na 3 etapy), ujęte zostały dwa zadania 

rozwojowe na terenie miasta Katowice. 
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PT9. Rozbudowa wewnątrzmiejskiej sieci tramwajowej 

Zadanie „Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie 

dwóch magistralnych linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód-zachód 

biegnących ul. Chorzowską oraz ul. Gliwicką”  - Tramwaje Śląskie S.A. zawarły umowę 

o dofinansowanie. W 2018 r. trwały prace projektowe wraz z pozyskaniem decyzji 

administracyjnej, planowany termin realizacji to II kw. 2019 – IV kw. 2020. 

„Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do 

Pętli Kostuchna” - zadanie zostało opisane w przedsięwzięciu strategicznym PT8. 

 

PT10. Rozwój systemu transportu i rekreacji rowerowej (obejmujący budowę sieci dróg i ścieżek 
rowerowych, parkingów, wypożyczalni i stacji napraw rowerów) 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Zgodnie z przyjętą „Polityką rowerową Miasta Katowice”, realizowane są kolejne zadania 
z przyjętej we współpracy ze środowiskiem rowerowym w ramach Zespołu 
konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej „Podstawowej Sieci Infrastruktury Rowerowej 
w Katowicach”, której głównym celem jest skomunikowanie poszczególnych dzielnic 
miasta ze strefą centralną. Przedmiotowa sieć realizowana jest etapami oraz zgodnie 
z dokumentem „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” 
opracowanej przez Górnośląski Związek Metropolitalny, który Miasto Katowice przyjęło 
do stosowania. Infrastruktura rowerowa realizowana jest w ramach zadania pn. 
„Katowicka Infrastruktura Rowerowa”, a także w ramach innych zadań inwestycyjnych 
o szerszym zakresie, np. w ramach Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych na węzłach „Ligota”, „Brynów Pętla”, „Zawodzie” i „Sądowa” (ścieżki 
rowerowe i parkingi Bike&Ride). Rozbudowywany jest system automatycznych 
wypożyczalni rowerowych – w 2018 roku uruchomiono 54 stacje (w tym 37 z budżetu 
miasta, z czego 11 w ramach budżetu obywatelskiego). 

 

PT11. Wdrożenie systemu typu „smart grid” (inteligentne sieci) w sferze dystrybucji mediów komunalnych 

Status Realizacja przedsięwzięcia w latach następnych 

Podjęte działania Zadanie będzie realizowane w latach następnych.   

 

 

  



45 
 

04. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
 

Realizacja procedury wyboru zadań w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego 

w Katowicach 

1. Podstawa prawna działań związanych z uruchomieniem V edycji Budżetu Obywatelskiego 

w Katowicach: 

- Uchwała nr LII/1045/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia 

działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2019; 

- Zarządzenie nr 1839/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie 

określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2019. 

2. Podział środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (22 822 934 zł): 

Jednostka pomocnicza Pula środków finansowych 

Śródmieście 1 936 603 zł 

Załęska Hałda–Brynów część Zachodnia 874 679 zł 

Zawodzie 788 373 zł 

Osiedle Paderewskiego–Muchowiec 748 186 zł 

Brynów część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka 838 696 zł 

Ligota–Panewniki 1 419 185 zł 

Załęże 662 581 zł 

Osiedle Witosa  917 580 zł 

Osiedle Tysiąclecia  1 096 614 zł 

Dąb 590 058 zł 

Wełnowiec–Józefowiec 826 835 zł 

Koszutka 697 534 zł 

Bogucice 1 065 160 zł 

Dąbrówka Mała 498 419 zł 

Szopienice–Burowiec 846 248 zł 

Janów–Nikiszowiec 925 869 zł 

Giszowiec 921 189 zł 

Murcki 811 364 zł 
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Jednostka pomocnicza Pula środków finansowych 

Piotrowice–Ochojec 1 145 338 zł 

Zarzecze 506 246 zł 

Kostuchna 696 721 zł 

Podlesie 997 505 zł 

Projekty ogólnomiejskie 3 011 951 zł 

 

3. Harmonogram V edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach: 

od 12 marca do 11 maja Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 

do 23 sierpnia Weryfikacja zgłoszonych projektów zadań 

do 24 sierpnia Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na 
negatywnie i pozytywnie zweryfikowane 

od 10 do 22 września Głosowanie 

do 28 września Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie 
procesu 

4. Informacja z przebiegu procedury: 

Łącznie do V edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili 345 projektów (299 

o charakterze lokalnym i 46 o charakterze ogólnomiejskim). 332 projekty przeszły pozytywnie etap 

weryfikacji formalnej, a 274 zadania zostały pozytywnie zaopiniowane w ramach weryfikacji 

merytorycznej. W związku z wycofaniem przez Wnioskodawców dwóch projektów, mieszkańcy 

wybierali spośród 272 zadań. W głosowaniu mieszkańców wzięło udział 46 889 uprawnionych 

mieszkańców Katowic, co dało frekwencję na poziomie 16,8%. Jest to jedna z najwyższych 

frekwencji w budżecie obywatelskim spośród miast wojewódzkich w Polsce. Mieszkańcy wybrali 

do realizacji łącznie 126 zadań (114 o charakterze lokalnym i 12 o charakterze ogólnomiejskim) 

o łącznej wartości 21 555 089 zł. Pięć spośród wybranych projektów na etapie weryfikacji 

merytorycznej zostało określonych jako zadania dwuletnie więc zakończenia ich realizacji należy 

się spodziewać w 2020 roku. 

5. Do przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego 

wykorzystane zostały różne kanały komunikacyjne, dostosowane do zróżnicowanych grup 

mieszkańców w celu jak najszerszego informowania o podejmowanych działaniach:  

- Funkcjonowały Dzielnicowe Punkty Informacyjne i Stacjonarne Punkty Głosowania 

(zlokalizowane we wszystkich jednostkach pomocniczych), punkt konsultacyjny 

w Urzędzie Miasta Katowice oraz Stacjonarny Punkt Głosowania w Biurze Obsługi 
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Mieszkańca UMK. W wybranych komórkach UMK i miejskich jednostkach organizacyjnych 

funkcjonowali koordynatorzy ds. Budżetu Obywatelskiego, którzy bezpośrednio udzielali 

branżowych informacji zainteresowanym mieszkańcom.  

- W ramach akcji rozdystrybuowano: 33 tysiące ulotek skierowanych do młodzieży, 

zawierających informacje jak zgłaszać projekty do BO oraz w jaki sposób można głosować 

(po 16,5 tys. sztuk), 4,5 tysiąca folderów informacyjnych szczegółowo opisujących V edycję 

Budżetu Obywatelskiego i 6 tysięcy ulotek (w formacie zawieszki na drzwi) informujących 

o tym kto, w jaki sposób i gdzie może zagłosować. Przygotowano i rozdystrybuowano także 

15 tysięcy plakatów w trzech rodzajach: promujących lokalne spotkania informacyjne 

(5 tys.), promujących głosowanie (6 tys.) oraz „pustych” do wypełnienia przez 

wnioskodawców umożliwiających promowanie projektów (4 tys.) oraz przeprowadzono 

akcję kolportażu specjalnego wydania Naszych Katowic w całości poświęconemu 

budżetowi obywatelskiemu (140 tys. egzemplarzy). 

- Zorganizowano Lokalne Spotkania Informacyjne (po jednym w każdej jednostce 

pomocniczej), dwie gry miejskie: „Beboki i spółka” (23 czerwca 2018 r.) oraz „zaGRAjmy 

w Katowicach” (26 sierpnia 2018 r.), natomiast od 8 lipca do połowy września odbywał się 

questing pod nazwą „Sekret Skarbka”, a we wrześniu 2018 „Piknik z Budżetem 

Obywatelskim”. Dodatkowo do promocji wykorzystano nośniki w przestrzeni publicznej 

takie jak: 40 „rowerów miejskich” oznakowanych informacjami o głosowaniu w ramach 

Budżetu Obywatelskiego, 30 city-lightów, 10 autobusów kursujących po Katowicach oraz 

tramwaj kursujący po Katowicach (linia nr 20). W celach promocyjnych skorzystano 

również z takich nośników jak: monitory w Biurze Obsługi Mieszkańca (Rynek 1) oraz 

infokioski zlokalizowane na katowickim Rynku. W dniach 14-20 września 2018 r. przed 

wszystkimi seansami w kinie Multikino (10 sal kinowych) wyświetla była animacja 

zachęcająca do udziału w głosowaniu. 

- W przestrzeni Internetowej prowadzono szeroko zakrojoną akcję informacyjną za pomocą 

strony www.bo.katowice.eu oraz mediów społecznościowych (Facebook i Twitter). 

Mieszkańcy zapisani do Katowickiego Informacyjnego Systemu SMS (KISS) w trakcie 

trwania procedury otrzymywali powiadomienia z najważniejszymi informacjami o BO. 

- Informacje o kolejnych etapach Budżetu Obywatelskiego przekazywane były na bieżąco: 

Radnym Rady Miasta Katowice, Radnym Rad Jednostek Pomocniczych, a także lokalnym 

mediom. Obszerne artykuły dotyczące poszczególnych etapów były publikowane 

w bezpłatnym informatorze miejskim „Nasze Katowice”. 

 

http://www.bo.katowice.eu/
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Informacja o realizacji zadań w roku 2018 (wybranych w ramach IV edycji Budżetu 

Obywatelskiego) 

We wrześniu 2017 roku, w głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 wzięło 

udział 33 198 mieszkańców - frekwencja wyniosła 13,6%.  

Do realizacji wybrano 139 projektów (w tym 8 ogólnomiejskich). 7 spośród wybranych do realizacji 

zadań, na etapie weryfikacji określonych zostało jako projekty dwuletnie – w momencie głosowania 

mieszkańcy wiedzieli, że ich realizacja zostanie zakończona w roku 2019. 5 spośród nich zostało 

wykonanych przed końcem 2018 r. Łącznie, do końca 2018 roku zrealizowanych zostało 121 projektów. 

Szczegółowa informacja o realizacji zadań znajduje się w Sprawozdaniu z Programu Zadań Społecznych 

i Gospodarczych za rok 2018 oraz na stronie www.bo.katowice.eu. 
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05. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA 

W roku 2018 Rada Miasta Katowice podjęła 283 uchwały, dla których określono status realizacji 

zgodnie z poniższymi założeniami:  

- Uchwała zrealizowana - uchwała, której postanowienia zostały wykonane, zrealizowane; 

- Uchwała w trakcie realizacji - w tym m.in. programy, regulaminy, zmiany statutu, przepisy 

gminne, etc. a także uchwały, których postanowienia są w trakcie realizacji i zostaną wykonane 

w czasie określonym uchwałą Rady Miasta; 

- Uchwała niezrealizowana. 

W 2018 roku zrealizowano 233 uchwały, w trakcie realizacji jest 49 uchwał. Jedna uchwała nie została 

zrealizowana. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich podjętych przez Radę Miasta uchwał 

w roku 2018.  



Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały Status 

2018-01-25 LII/1043/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2017 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2017 r. 
Uchwała 

zrealizowana  

2018-01-25 LII/1044/18 w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia ICLEI - Local Governments for Sustainability 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1045/18 w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1046/18 w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020" 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-01-25 LII/1047/18 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul .Rynek na rzecz Województwa Śląskiego. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1048/18 
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach nieruchomości położonej 
przy ul. Damrota i ul. Wojewódzkiej. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-01-25 LII/1049/18 
w sprawie udzielenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Katowice, położonej w 
Katowicach przy ul. Francuskiej (dz. nr 8/105) na rzecz Archidiecezji Katowickiej. 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-01-25 LII/1050/18 w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1051/18 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-01-25 LII/1052/18 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020”. 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-01-25 LII/1053/18 w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018 r. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1054/18 w sprawie organizacji na terenie miasta Katowice XVI Międzynarodowego Kongresu Miast Edukacyjnych w 2020 roku. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1055/18 
w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice 
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-01-25 LII/1056/18 
w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w 
Katowicach, w Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-01-25 LII/1057/18 
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach z siedzibą przy ul. Gliwicka 148a, poprzez 
przeniesienie siedziby na ul. Bolesława Chrobrego 4, 40 – 881 Katowice 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-01-25 LII/1058/18 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych - garaży ich najemcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów 
w gruncie 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-01-25 LII/1059/18 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-01-25 LII/1060/18 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-01-25 LII/1061/18 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1062/18 w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1063/18 w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1064/18 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w 
budynku przy ul. P w Katowicach 

Uchwała 
zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały Status 

2018-01-25 LII/1065/18 w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1066/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25  LII/1067/18 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1068/18 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-01-25 LII/1069/18 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice 
oraz ustalenia jej składu osobowego 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-01-25 LII/1070/18 
w sprawie skargi Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES na działania pracowników Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny 
Bochenek. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-01-25 LII/1071/18 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana D R na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
w Katowicach. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1072/2018 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta 
Katowice 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1073/2018 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 39 w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1074/2018 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1075/2018 w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2017 roku. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1076/2018 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier”. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1077/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-03-01 LIII/1078/2018 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu 
Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1079/2018 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na 
rok 2018. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1080/2018 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice za 2017 r. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1081/2018 w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1082/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1083/2018 
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1084/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D M, A M i 
P M z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Z 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1085/2018 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Fundacji na rzecz Rozwoju oraz Edukacji Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie na uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta 
Katowice 

Uchwała 
zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały Status 

2018-03-01 LIII/1086/2018 
w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Miasta Katowice do Rady Nadzorczej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1087/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w 
budynku przy ul. K w Katowicach 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1088/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B K J D A K 
i J K z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. W P 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1089/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani K C i pana P C z 
tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. M w Katowicach 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1090/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana A T 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-01 LIII/1091/2018 
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach odpowiedzi na skargę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na 
uchwałę nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014r w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-03-22 LIV/1092/2018 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2016 - 2020” za 2017 rok. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1093/2018 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1094/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017” za 2017 rok. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1095/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Szwoleżerów" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1096/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. 
 Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1097/2018 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2017r. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1098/2018 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” 
za 2017 rok. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1099/2018 w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2017 roku. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1100/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015 -2017” za 2017 rok. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1101/2018 w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1102/2018 w sprawie promocji Miasta Katowice poprzez współorganizację Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r. w Mieście Katowice. 
 Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-03-22 LIV/1103/2018 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1104/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1105/2018 w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Piłkarska" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1106/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B W, D W, 
M W oraz A W z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w K przy ul. S 

Uchwała 
zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały Status 

2018-03-22 LIV/1107/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J R z tytułu 
użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w K przy ul. W S 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1108/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B G z 
tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w K przy ul. G 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1109/2018 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2017r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania 
odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych). 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1110/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani Z G, 
pana A G i pana A G z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1111/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani M N, 
pani A N, pana D N, pana P N i pani M B z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w K przy ul. M 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1112/2018 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani G K i 
pana J K z tytułu używania lokalu socjalnego położonego w K przy ul. C 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1113/2018 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach z siedzibą przy ul. Gliwicka 148a, poprzez przeniesienie 
siedziby na ul. Bolesława Chrobrego 4, 40 – 881 Katowice. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1114/2018 
w sprawie przekształcenia Technikum Nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, 
w Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1115/2018 w sprawie podziału Miasta Katowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1116/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L B na działania Prezydenta Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1117/2018 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H S na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-03-22 LIV/1118/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H D na niewłaściwe działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1119/18 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 
 Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1120/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2017 rok. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1121/18 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w 
budynku przy ul. P w Katowicach 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-04-19 LV/1122/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2017 rok. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1123/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Janusza Zajdla" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1124/18 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-04-19 LV/1125/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2017 rok. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1126/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2017 rok. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1127/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki w Katowicach 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-04-19 LV/1128/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. 
Uchwała w trakcie 

realizacji 
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2018-04-19 LV/1129/18 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1130/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1131/18 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka 
Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-04-19 LV/1132/18 w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Walerego Sławka" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1133/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2018 roku 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1134/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-04-19 LV/1135/18 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach – Etap I 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1136/18 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1137/18 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1138/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1139/18 w sprawie podziału Miasta Katowice na stałe obwody głosowania 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1140/18 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-04-19 LV/1141/18 w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia FULGURIS z Inowrocławia na działania Prezydenta Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-04-19 LV/1142/18 w sprawie skargi Pana Z P na działania Prezydenta Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1143/18 w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Hippokratesa" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1144/18 
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki 
Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1145/18 
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki 
Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1146/18 
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki 
Pomocniczej nr 13 Bogucice 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1147/18 
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki 
Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1148/18 
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki 
Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1149/18 
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki 
Pomocniczej nr 18 Murcki 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1150/18 
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki 
Pomocniczej nr 21 Kostuchna 

Uchwała 
zrealizowana 
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2018-05-24 LVI/1151/18 
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki 
Pomocniczej nr 22 Podlesie 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1152/18 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1153/18 
w sprawie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-05-24 LVI/1154/18 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2017 rok.  
Uchwała 

zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1155/18 w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Ryszki" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1156/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier”. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1157/18 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w 
budynku przy ul. Tysiąclecia w Katowicach 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1158/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1159/18 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz "Zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice". 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1160/18 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1161/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 
uchwała 

zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1162/18 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ na uchwałę Rady 
Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Katowice w 2017 
roku. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1163/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A P-K, A P 
i A K z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1164/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B S i 
pana B S z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Maja 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-05-24 LVI/1165/18 
w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w 
Katowicach 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1166/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1167/18 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2017 rok 
  

Uchwała 
zrealizowana 

2018-06-28  LVII/1168/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1169/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2017 rok 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1170/18 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2017 rok 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1171/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok. 
Uchwała 

zrealizowana 
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2018-06-28 LVII/1172/18 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach. 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-06-28 LVII/1173/18 w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1174/18 
w sprawie ustalenia dla miasta Katowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1175/18 w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1176/18 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1177/18 w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Henryka Szwana" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1178/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1179/18 zmieniająca uchwałę w sprawie: zmiany nazw ulic w Katowicach i przyłączonych gminach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1180/18 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1181/18 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1182/18 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1183/18 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1184/18 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od P S, J S M S 
i K S z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu socjalnego położonego w K przy ul. K 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1185/18 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W K z 
tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w K przy ul. D 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1186/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D C E C i G 
C z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. C 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1187/18 
w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Katowice" oraz przekazania go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu. 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-06-28 LVII/1188/18 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-06-28 LVII/1188/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-06-28 LVII/1189/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-06-28 LVII/1190/18 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1139/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Katowice na stałe obwody głosowania 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1191/18 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego 
w budynku przy ul. B w K 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1192/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010- 2020” za 2017 rok 
Uchwała 

zrealizowana 
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2018-06-28 LVII/1193/18 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1194/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 
uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1195/18 w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors) 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-06-28 LVII/1196/18 w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Prymasowski" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1197/18 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana M S 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-06-28 LVII/1198/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Katowice. 
Uchwała 

niezrealizowana 

2018-06-28 LVII/1199/18 w sprawie skargi Państwa A i J S na działania Prezydenta Miasta Katowice. 
Uchwała 

zrealizowana  

2018-07-26 LVIII/1200/18 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1201/18 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Katowice  

Uchwała 
zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1202/18 w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Katowicach. Traci moc uchwała nr LXI/1434/06 z dnia 26 czerwca 2006r. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1203/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2017 rok. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1204/18 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy oraz 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze 
sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-07-26 LVIII/1205/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od T W i P N–
K z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w K przy al. K 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1206/18 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1207/18 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-07-26 LVIII/1208/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1209/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-07-26 LVIII/1210/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od R D i J B-D 
z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w K przy ul. G 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1211/18 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1212/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 
uchwała 

zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1213/18 
w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie 
do aktywnego uczestnictwa w kulturze 

Uchwała 
zrealizowana 
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2018-07-26 LVIII/1214/18 
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1215/18 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie niezasądzonych wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana A P z 
tytułu uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych przy ul. A i ul. A w K 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1216/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B H, 
pani A H i pani K H z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w K przy ul. G 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1217/18 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-07-26 LVIII/1218/18 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice –Północ w Katowicach 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-09-11 LIX/1219/18 w sprawie przyznania ks. Władysławowi Basiście tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Katowice" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-09-11 LIX/1220/18 w sprawie przyznania Stanisławowi Płatkowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-09-11 LIX/1221/18 w sprawie przyznania Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-09-11 LIX/1222/18 
w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym 
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-09-27 LX/1223/18 
w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice w latach 2019-2023 Intel Extreme Masters – Mistrzostw Świata w grach komputerowych 
oraz imprez towarzyszących 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-09-27 LX/1224/18 w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice Mistrzostw Świata Seniorów w Badmintonie 2019 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-09-27 LX/1225/18 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2018 roku. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-09-27 LX/1226/18 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego-
Muchowiec 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-09-27 LX/1227/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K_____ 
M_____ i G_____ M_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Młyńskiej _/_ 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-09-27 LX/1228/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G_____ 
C_____, M_____ C_____ i A_____ O_____ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego __/_ 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-09-27 LX/1229/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-09-27 LX/1230/18 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 budynków mieszkalnych wraz z innymi budynkami użytkowymi ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze 
sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-09-27 LX/1231/18 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w 
Katowicach 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-09-27 LX/1232/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Z_____ 
K_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Adamskiego __/_ 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-09-27 LX/1233/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A_____ 
P_____ i M_____ U_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Markiefki __/_ oraz od S_____ 
W_____ i M_____ U_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Karłowicza __/_ 

Uchwała 
zrealizowana 



59 
 

Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały Status 

2018-09-27 LX/1234/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A_____ 
Z_____, M_____ M_____ – Z_____, M_____ Z_____, M_____ Z_____ oraz M_____ Z_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Rochowiaka __/_ 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-09-27 LX/1235/18 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
udziałów w gruncie 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-09-27 LX/1236/18 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-09-27 LX/1237/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-09-27 LX/1238/18 w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Johna Baildona" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-09-27 LX/1239/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa 
D_____ i A_____ G_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Pocztowej __/_ i przy ul. 
Mariackiej __/_ oraz obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. Strzelców Bytomskich __/_ w Katowicach 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-09-27 LX/1240/18 w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-09-27 LX/1241/18 
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 
dnia 28 sierpnia 2018 roku 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-09-27 LX/1242/18 w sprawie skargi Pana J_____ F_____ na działania Prezydenta Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1243/18 
w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2018 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 za I półrocze 2018 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 
kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2018 roku”. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1244/18 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w 
Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej. 

uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1244/18 
Obwieszczenie Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1245/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie miasta Katowice. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1246/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie miasta Katowice. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1247/18 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Kolońskiej na rzecz Skarbu Państwa (dz. nr 35/12 i inne). 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-10-25 LXI/1248/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-10-25 LXI/1248/18 
Obwieszczenie Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Katowicach. 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-10-25 LXI/1249/18 w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1250/18 w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1251/18 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym 
prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Uchwała w trakcie 
realizacji 
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2018-10-25 LXI/1252/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1253/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od H_____ 
M_____, E_____ F_____-M_____, O_____ M_____ i L_____ M_____ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 
__/__. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1254/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od P_____ 
D_____, B_____ W_____, S_____ W_____ i P_____ D_____ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Modrzewiowej __/__. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1255/18 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice. 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-10-25 LXI/1256/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego. 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-10-25 LXI/1257/18 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice. 
 Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-10-25 LXI/1258/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1259/18 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od E_____ 
K_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piastów __/__. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1260/18 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanych 
z miejsca pobytu E_____ B_____ i S_____ B_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Tysiąclecia __/__. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1261/18 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 11 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie 
wieczyste udziałów w gruncie. 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-10-25 LXI/1262/18 
w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, 
których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1263/18 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1264/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od G_____ 
K_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej __/__. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1265/18 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1266/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1267/18 w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia". 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-10-25 LXI/1268/18 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J_____ B_____ z 
tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mieszka I __/__. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1269/18 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od M_____ 
L_____, A_____ L_____ oraz D_____ L_____ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów __/__. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1270/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018 r. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1271/18 
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

Uchwała 
zrealizowana 
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opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych 
zadań statutowych szkoły. 

2018-10-25 LXI/1272/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego w Katowicach. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1273/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1274/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-10-25 LXI/1275/18 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za okres kadencji 2014-2018 oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta 
Katowice za okres kadencji 2014-2018. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-11-22 I/1/18 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-22 I/2/18 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/3/18 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/4/18 w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29  II/5/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/6/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/7/18 w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/8/18 
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady 
Miasta Katowice 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-11-29 II/9/18 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/10/18 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/11/18 w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/12/18 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w 
Katowicach 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-11-29 II/13/18 

w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, 
nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez kuratora 
oświaty”. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-11-29 II/14/18 w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer porucznika Henryka Kalemby" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/15/18 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich 
Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2019 r. 

 Uchwała 
zrealizowana 

2018-11-29 II/16/18 w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 
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2018-11-29 II/17/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/18/18 w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/19/18 w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Żubrów Murckowskich" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-11-29 II/20/18 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Prezydenta Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/21/18 
w sprawie nadania XVI Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach imienia 
„Dziewięciu Górników z Wujka”. 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-12-20 III/22/18 w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Feliksa Netza" 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/23/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-12-20 III/24/18 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-12-20 III/25/18 w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok" 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-12-20 III/26/18 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/27/18 w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/28/18 w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/29/18 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice 
 Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-12-20 III/30/18 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała oraz nr 17 Giszowiec 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/31/18 
w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek 
Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała i nr 17 Giszowiec 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-12-20 III/32/18 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/33/18 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/34/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 
Uchwała w trakcie 

realizacji 

2018-12-20 III/35/18 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
"Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
- budynki wielorodzinne - etap III: 2019 rok" 

uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-12-20 III/36/18 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
"Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
- budynki jednorodzinne - etap III: 2019 rok" 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-12-20 III/37/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 
Uchwała w trakcie 

realizacji 



63 
 

Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały Status 

2018-12-20 III/38/18 w sprawie desygnowania radnych do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/39/18 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/40/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/41/18 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 
lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Uchwała w trakcie 
realizacji 

2018-12-20 III/42/18 w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/43/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/44/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/45/18 w sprawie desygnowania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. 
Uchwała 

zrealizowana 

2018-12-20 III/46/18 
w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia 
ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie 

Uchwała 
zrealizowana 

2018-12-20 III/47/18 w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego 
 Uchwała w trakcie 

realizacji 
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06. PODSUMOWANIE 

Rok 2018 był dla Katowic kolejnym, w którym skutecznie realizowano zapisy polityk, programów 

i strategii. W Katowicach stale prowadzone są działania związane z poprawą jakości życia, która uznana 

została za najważniejszy priorytet działań rozwojowych. Kontynuowano m.in. zadania inwestycyjne 

związane ze zwiększeniem możliwości i atrakcyjności spędzania czasu wolnego, a także poprawiające 

jakość środowiska miejskiego. W szczególności kontynuowano działania związane 

z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, wzrósł poziom recyclingu, wymieniono 

prawie dwukrotnie więcej w porównaniu do roku 2017 wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania. 

W ramach międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” zrealizowano zadanie pilotażowe, 

polegające na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy 

społecznej) 127 czujników zanieczyszczeń powietrza i 154 ekranów umożliwiających multimedialną 

prezentację wyników pomiarów na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych 

lokalizacjach jednostek. Jest to największa w kraju liczba czujników, które stanowią własność miasta 

(0,77 czujnika na km2). Koszt realizacji całego projektu to ponad 290 tys. euro. 

W ramach rozwoju funkcji metropolitalnych bardzo wyraźnie widać efekty działań podejmowanych 

w obszarze turystyki, w tym turystyki biznesowej. W roku 2018 widoczny był wzrost korzystających 

z noclegów oraz odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej i równoczesny wzrost liczby miejsc 

noclegowych. Rośnie również zainteresowanie Katowicami ze strony studentów pochodzących 

z zagranicy. W 2018 zorganizowanych zostało więcej niż w latach poprzednich imprez i wydarzeń 

kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym.  

Miasto prowadzi aktywną politykę na rzecz wzmacniania przedsiębiorczości i pozyskiwania 

inwestorów. W roku 2018 wzrosła liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nowo 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej oraz firm zarejestrowanych w akademickich 

inkubatorach przedsiębiorczości. Wzrosło także przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

w sektorze przedsiębiorstw.  

W 2018 roku zakończono realizację ważnych inwestycji o znaczeniu transportowym, w tym węzeł 

przesiadkowy „Ligota”, prowadzono również liczne działania poprawiające jakość systemu transportu 

na terenie Miasta. Prawie dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego wzrosła liczba wypożyczeń roweru 

miejskiego. Zwiększona została liczba zarówno stacji, jak i rowerów miejskich działających w ramach 

systemu. We flocie PKM Katowice wzrosła liczba autobusów spełniających normy emisji spalania 

Euro 6 i EEV. Z usług komunikacji miejskiej skorzystało o ponad 3 miliony pasażerów więcej niż w roku 

poprzednim. 
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Miasto pozyskało ponad 56 mln zł dofinansowania ze środków UE na realizację przedsięwzięć. Na 

realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych  przeznaczono ponad 220 mln złotych.  

Rok 2018 zostanie zapamiętany przede wszystkim ze względu na odbywający się w Katowicach Szczyt 

Klimatyczny ONZ. Działania prowadzone przez Miasto zostały w roku 2018 docenione nagrodami 

i wyróżnieniami, w tym m.in.:  

- pierwsze miejsce w rankingu miast, których władze przodują w działaniach proekologicznych 

przygotowanym przez Forbes, 

- 2. miejsce w Eurobuild Awards 2018 w kategorii "Miasto najbardziej przyjazne inwestorom" 

w kategorii miast, które mają najbardziej skuteczną strategię przyciągania inwestorów, 

- wyróżnienie w plebiscycie DługoWIECZNI za całokształt działań realizowanych na rzecz 

seniorów miasta Katowic, 

- 5 miejsce w Polsce i pierwsze w regionie w rankingu miast obywatelskich, 

- certyfikat "Lider Samorządowej Edukacji", 

- wyróżnienie za realizację inicjatywy pn. "Sygnał Życia" w III edycji konkursu "Złota Księga 

Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych", 

- laureat nagrody REAL ESTATE IMPACTOR 2018 w kategorii "wizja zmieniająca oblicze miejsca", 

- główna nagroda w Plebiscycie Polskiej Architektury XXL dla Placu na Glanc przy ulicy 

Powstańców 4 w Katowicach, 

- Ekolaur Polskiej Izby Ekologii  za „politykę Miasta Katowice w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska”, 

- nagroda portalu „Teraz Środowisko” za całokształt starań w zakresie zrównoważonego 

rozwoju,  

- zwycięstwo w kategoriach: „Gmina przyjazna mieszkańcom” oraz „Gmina przyjazna turystom” 

w plebiscycie organizowanym przez „Dziennik Zachodni”, 

- nagroda Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla MOPS Katowice za „Dobrą 

praktykę w zakresie pomocy osobom bezdomnym 2018”.  
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