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01. WSTĘP 
 

Niniejszy Raport powstał zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2020 r. poz. 713] 

i stanowi podsumowanie działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Katowice w 2019 roku. 

Celem raportu jest zaprezentowanie sytuacji finansowej, stanu realizacji polityk, programów i strategii, 

informacji o realizacji Budżetu Obywatelskiego oraz wykonaniu uchwał Rady Gminy. 

 

02. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ  

 

Sytuacja finansowa miasta w 2019 roku była stabilna, co potwierdziły oceny ratingowe. Fitch Ratings 

19 grudnia 2019 r. utrzymał 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 odzwierciedlały średniookresowe solidne wyniki budżetowe oraz 

bezpieczne wskaźniki długu, pomimo presji na wzrost długu w związku z finansowaniem programu 

inwestycyjnego. Dodatkowo ocena ratingowa brała pod uwagę bogatą gospodarkę lokalną Katowic 

(zorientowaną na sektor usług), znaczny wzrost wydatków na obsługę długu w średnim okresie oraz 

ograniczanie ryzyka dla budżetu poprzez poziom środków pieniężnych oraz politykę zadłużania miasta. 

Prowadzona od wielu lat polityka finansowa, w tym utrzymywanie wysokiej płynności i relatywnie 

bezpiecznego poziomu zadłużenia oraz stosunkowo duża elastyczność wydatków w sytuacji kryzysu 

gospodarczego powinny zapewnić miastu stabilizację budżetową. 

Główne źródło dochodów stanowiły udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT (ponad 32% 

dochodów ogółem), podatki i opłaty lokalne, w szczególności podatek od nieruchomości (odpowiednio 

ponad 11% dochodów), subwencja ogólna, w tym część oświatowa (16%), dotacje z budżetu państwa 

(prawie 15%) (tab. 1). Uzupełniającym źródłem dochodów były pozyskiwane fundusze strukturalne, 

Fundusz Spójności i inne środki zagraniczne oraz dofinansowanie krajowe przeznaczone na realizację 

projektów miękkich (prospołecznych, edukacyjnych) oraz wielu zadań inwestycyjnych (łącznie 

stanowiły 5,6% dochodów ogółem). 

Uzyskane dochody determinowały poziom wydatków budżetowych na zaspokajanie potrzeb 

społeczności lokalnej. Największy i zarazem wyrównany strumień środków przeznaczany był na 

oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (29% wydatków ogółem). Wzrost 

wydatków odnotowano również na transport i łączność (z uwagi na prowadzane strategiczne 
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inwestycje drogowe i dopłatę do komunikacji publicznej), na szeroko rozumianą kulturę fizyczną 

(biorąc pod uwagę prowadzone inwestycje w obiektach sportowych, w tym budowę trzech basenów 

w dzielnicach) oraz na działania wspomagające rodzinę (funkcjonowanie żłóbków, placówek 

opiekuńczo – wychowawczych oraz wypłatę świadczeń na dzieci w ramach rządowego programu 

Rodzina 500 plus). 

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

Wynika to z ograniczonych możliwości finansowych samorządu, jak również możliwości realizacji 

poszczególnych zadań inwestycyjnych. Konstruowanie planów wieloletnich tj. inwestycyjnego 

i finansowego wyraźnie ze sobą powiązanych oraz skorelowanej z nimi prognozy zadłużenia pozwala 

na uzyskanie pewności, że podejmowane decyzje w zakresie kierunków rozwoju mają swoje 

odzwierciedlenie w finansach Miasta. 

Poziom wydatków inwestycyjnych Miasta w 2019 r. wynosił 461 116 144 zł (stanowił ponad 20% 

wydatków budżetu) i był wyższy od poprzedniego roku o 45%. Wynikało to z kontynuacji procesu 

inwestycyjnego wielu zadań, w tym strategicznych dla Miasta. W najbliższych latach wysokość 

nakładów majątkowych będzie utrzymana na zbliżonym poziomie jeżeli w sytuacji kryzysu 

gospodarczego pozwolą na to możliwości finansowe Miasta. 
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Tabela 1. Wybrane dane budżetowe miasta Katowice w latach 2014 - 2019 

  

Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

DOCHODY OGÓŁEM 1 659 394 025 1 752 728 672 1 822 404 247 1 958 524 154 2 183 851 041

dynamika wzrostu do roku poprzedniego 102,7 105,6 104,0 107,5 111,5

w tym m.in.:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 451 452 711 473 587 708 501 866 617 559 873 980 602 051 491

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 55 172 736 62 130 778 60 309 182 78 238 029 99 026 687

podatek od nieruchomości 219 926 475 222 362 767 233 460 183 236 643 371 244 272 028

dochody ze źródeł zagranicznych, w tym UE

i dofinansowanie ze źródeł krajowych
83 861 550 22 490 712 17 302 462 57 580 852 121 981 801

subwencja ogólna z budżetu państwa 288 635 003 301 408 686 313 827 639 323 216 819 350 477 630

dotacje z budżetu państwa (na zadania własne

i zlecone z zakresu administracji rządowej)
116 177 816 214 509 604 245 980 326 249 131 648 320 169 503

WYDATKI OGÓŁEM 1 616 213 883 1 609 843 684 1 709 102 669 1 971 895 232 2 280 747 400

dynamika wzrostu do roku poprzedniego 87,2 99,6 106,2 115,4 115,7

w tym m.in. na:

oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą (dz. 801 i dz. 854)
502 068 603 516 354 093 544 380 936 589 152 537 663 278 279

gospodarkę komunalną, ochronę środowiska i 

gospodarkę mieszkaniową (dz. 900 i dz. 700)
260 917 675 277 934 847 275 472 802 306 441 729 331 399 510

transport i łączność (dz. 600) 246 003 313 176 640 237 169 812 449 259 241 101 355 864 369

zadania z zakresu pomocy rodzinie (dz. 855) 226 792 436 236 103 307 310 238 373

zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki 

społecznej (dz. 852 i dz. 853)
190 853 290 294 814 356 115 143 952 118 783 412 126 479 499

kulturę i ochonę dziedzictwa narodowego oraz kulturę 

fizyczną (dz. 921 i dz. 926)
109 856 815 106 025 058 115 437 208 153 032 432 195 042 450

administrację (dz. 750) 122 178 793 123 695 411 143 876 363 171 304 301 171 082 776

wynik budżetu 43 180 142 142 884 988 113 301 579 -13 371 078 -96 896 359

przychody z tytułu kredytów i pożyczek 17 598 280 0 1 794 500 56 961 020 97 706 112

rozchody - spłaty kredytów i pożyczek 22 430 398 19 180 675 25 342 366 35 358 643 42 864 656

zadłużenie miasta Katowice na dzień 31 grudnia z 

tytułu kredytów i pożyczek
669 277 818 654 140 342 624 939 627 647 091 498 701 375 622

udział zadłużenia w dochodach ogółem 40,3 37,3 34,3 33,0 32,1

zmiana klasyfikacji od 2017 r. 

(zadania realizowane w dz. 852 i 853)
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03. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 

I STRATEGII 

 

W 2019 roku w Katowicach obowiązywały 32 dokumenty o charakterze strategii i programów (tab. 2). 

W roku 2019 przyjęto Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok Plan 

rozwoju sieci drogowej na lata 2019-2021, a także Plan adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu 

do roku 2030. 

Aktualizacji poddano Strategię Rozwoju Miasta Katowice 2030 oraz Lokalny Program Rewitalizacji 

Miasta Katowice na lata 2016-2022, a także Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

miasta Katowice na lata 2017-2021 oraz Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta Katowice.  

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 2019 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 
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Lp. Nazwa dokumentu 

10. Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice  

11. Plan rozwoju sieci drogowej na lata 2019-2021 

12. Program Zadań Społecznych i Gospodarczych na 2019 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 2019 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 2019 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 2017-2021 „Katowice bez barier” 

27. 
Miejski Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 rok 

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 
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Lp. Nazwa dokumentu 

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 

32. Plan adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030 

 

04. INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU 

MIASTA KATOWICE 2030 

 

Najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju miasta jest Strategia Rozwoju Miasta 

„Katowice 2030” przyjęta uchwałą Rady Miasta w 2015 roku z późniejszymi zmianami. 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 wskaźniki monitoringu oraz informacje o realizacji przedsięwzięć określonych 

w Strategii Rozwoju Miasta w ramach pól strategicznych: 

 jakość życia,  

 metropolitalność i obszar śródmiejski,  

 przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy,  

 transport i logistyka miejska.  

Informacje ujęte w tej części raportu powstały w oparciu o indywidualne sprawozdania z realizacji 

miejskich strategii, polityk i programów funkcjonalnych, a także ogólnodostępne dane statystyczne.  
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POLE STRATEGICZNE JAKOŚĆ ŻYCIA 

Składowymi pola strategicznego Jakość życia są:  

 mieszkalnictwo,  

 usługi publiczne, 

 społeczno-przyrodnicze środowisko życia.  

Za główny priorytet w ramach tego pola strategicznego uznaje się wzrost atrakcyjności środowiska 

zamieszkania, który pozwoli Katowicom na przekształcenie się w miasto o zrównoważonej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w relacji obszaru śródmiejskiego i dzielnic. 

W 2019 roku, jak i w latach ubiegłych, odnotowano ujemne saldo migracji, przy czym wartość 

wskaźnika uległa poprawie (w 2018 roku ubyło 840 osób, zaś w 2019 roku 782 osób). Jednym z wielu 

działań podejmowanych przez Miasto w zakresie walki z negatywnymi trendami demograficznymi jest 

stymulowanie rynku mieszkaniowego. Realizowano działania zmierzające do utworzenia dostępnych 

cenowo mieszkań na wynajem, w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”; kontynuowano 

inicjatywę „Mieszkanie za remont”, która umożliwia wynajem mieszkania od miasta w zamian 

za przeprowadzenie remontu, realizowane były także inwestycje Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego zarówno na wynajem jak i z możliwością przekształcenia go w prawo własności. 

Kontynuowano budowę komunalnego budownictwa mieszkaniowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem mieszkań dla osób młodych. Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym 

to również działania promujące meldowanie się w mieście Katowice, na co odpowiedzią jest Katowicka 

Karta Mieszkańca, która oferować będzie szereg zniżek za korzystanie z usług miejskich. Bardzo istotne 

z punktu widzenia atrakcyjności rynku pracy jest również  wsparcie dla osób pracujących 

i posiadających dzieci poprzez zapewnienie  miejsc w żłobkach (1129 miejsc w 2014 roku przy 2356 

miejscach w 2019 roku – wzrost o ponad 108% analizowanym okresie), co ma ogromny wpływ 

zwłaszcza na aktywizację zawodową kobiet powracających na rynek pracy.  

Zwiększone wsparcie Miasta dla gospodarstw domowych o niskich dochodach wyrażone zostało 

poprzez wzrost liczby umów na najem lokali socjalnych i zamiennych (z 195 w 2018 r. do  234 w 2019r.). 

Odnotowano znaczny wzrost wartości środków zewnętrznych pozyskanych przez MOPS na realizację 

wsparcia skierowanego do mieszkańców Katowic oraz liczby miejsc w placówkach zaliczanych do 

zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia, przy jednoczesnym spadku liczby osób objętych 

wsparciem MOPS (z 21 600 w 2018 r. do 21 285 w 2019 r.). 

Podobnie jak w latach ubiegłych koncentrowano się na działaniach proekologicznych. Prowadzone 

przez Miasto działania w obszarze poprawy jakości powietrza dzielą się na działania krótko- 
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i długoterminowe. Działania z pierwszej grupy (podejmowane w momencie przekroczenia norm 

emisji) są zgodne z „Planem działań krótkoterminowych” (PDK; jednym z zaledwie kilku w kraju), który 

w zależności od stanu jakości powietrza obliguje jednostki podległe do podejmowania przypisanych 

do poziomów działań informacyjnych i operacyjnych. Celem działań informacyjnych jest 

powiadomienie jak największej liczby mieszkańców o stanie jakości powietrza; natomiast działań 

operacyjnych jest chwilowe zmniejszenie emisji.  

Jeśli chodzi o grupę działań długoterminowych; to należą do niej działania zmierzające do stałego 

obniżenia poziomu zanieczyszczeń:  

 dotacje do niskoemisyjnych źródeł ciepła (w roku 2019 wymieniono prawie 1 200 systemów 

grzewczych – co oznacza 8,5 % wzrost  w relacji do 2018 roku oraz zamontowano 120 instalacji 

OZE za ponad 700 tys. zł),  

 kontrole Straży Miejskiej (19,6 tys. kontroli w latach 2011 – 2019),  

 monitoring jakości powietrza „AWAIR” (w ramach pilotażu zainstalowano 127 czujników 

powietrza i 154 ekrany multimedialne), jest to największa w kraju liczba czujników, które 

stanowią własność miasta (0,77 czujnika na km2), uruchomiono stronę powietrze.katowice.eu) 

 zakup niskoemisyjnego taboru,  

 ograniczenie ruchu samochodowego („Tempo 30”)  

 oraz działania termomodernizacyjne przeprowadzane w budynkach stanowiących własność 

miasta Katowice (termomodernizacji poddano 5 456,70 m2 – powierzchni budynków 

mieszkalnych (1 budynek) oraz 22 947,41 m2 w ramach 9 budynków użyteczności publicznej). 

Kompleksowy system dbania o jakość powietrza w mieście uzupełniają działania o charakterze 

edukacyjnym, a wśród nich: organizacja wydarzeń plenerowych dla mieszkańców („Europejski Tydzień 

Zrównoważonego Transportu 2019”, „Dni Energii Miasta Katowice” oraz „Leśny Piknik Rodzinny - 

EKOODPOWIEDZIALNIE”), projekty edukacyjne dla najmłodszych, spotkania z mieszkańcami („Jak 

Ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie?”), szkolenia (kierowane do administratorów wszystkich 

obiektów miejskich dotyczące zarządzania energią), zakładka na stronie internetowej miasta 

Katowice.eu, działalność Miejskiego Centrum Energii  

Celem MCE jest wspieranie mieszkańców oraz małych i średnich przedsiębiorców w zakresie usług 

doradczych związanych ze wzrostem efektywności energetycznej, ochroną powietrza i klimatu oraz 

wsparcie przy szukaniu informacji dotyczących możliwych finansowania tego typu przedsięwzięć. 

W 2019 r. w MCE udzielono łącznie 1917 porad dotyczących wymiany źródeł ciepła i narzędzi ich 

dofinansowania).  
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W 2019 roku odnotowano jeden z najniższych w ostatnich latach wskaźników opisujących  

przekroczenie stężenia dobowego pyłu PM10, który przyjął wartość PM10 -57 dni , co oznacza  26% 

spadek w odniesieniu do roku 2018. 

W roku 2019 o ponad 17% wzrosły wydatki na realizację programu współpracy miasta Katowice 

z organizacjami pozarządowymi przypadającymi na 1 mieszkańca. W mieście została zwiększona 

dostępność oraz różnorodność oferty edukacyjnej, kulturalnej, rozrywkowej, sportowo-rekreacyjnej.  

Realizowano programy aktywizujące społeczność lokalną w różnych grupach wiekowych. W 2019 roku 

wydano 1 996 kart programu „Aktywni Seniorzy”, łącznie od początku działania programu wydano ich 

już 12 496. Stale rośnie także liczba osób w wieku senioralnym (60+) uczestniczących w programach 

aktywności lokalnej. Odnotowano wzrost zarówno liczby imprez i wydarzeń kulturalnych 

organizowanych przez miejskie instytucje kultury, jak i ich uczestników. Zostały wykreowane warunki 

do aktywnego spędzania czasu wolnego dla osób w różnym wieku. Kontynuowano działania w ramach 

„wCOP drzewo” i naprawmyto.pl., a także zainicjowano program „Złotej rączki”, w ramach którego 

Seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy fachowca od 2020 roku. Przy ul. Teatralnej zrealizowano 

pierwszy parklet w Katowicach, miejsce do odpoczynku wśród zieleni. 

Rok 2019 był rokiem intensywnych działań  w  zakresie wdrażania w Szpitalu Murcki programu 

restrukturyzacyjno – naprawczego, którego celem oprócz działań  wewnątrz – organizacyjnych są także 

prace  modernizacyjno – inwestycyjne. Nastąpiła wymiana zewnętrznej sieci wodociągowej na terenie 

Szpitala, rozpoczęto i zakończono termomodernizację budynków Interny i Chirurgii, sporządzono 

koncepcję programowo-przestrzenną dla budowy nowego pawilonu szpitalnego oraz  modernizacji  

i remontu istniejących budynków. Powyższe działania były możliwe – między innymi dzięki 

dokapitalizowaniu Spółki przez Miasto. W roku 2019 była to kwota 12 mln zł. 

Odnotowano wzrost zdawalności matur, który to wskaźnik wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty 

nadal pozostawał na poziomie wyższym niż wartość średnia dla województwa. Jednocześnie 

realizowany był projekt polegający na utworzeniu w szkołach klas międzynarodowych na wszystkich 

poziomach edukacji. 

Zaangażowanie użytkowników Miasta w jego rozwój uwidaczniał się poprzez wzrost łącznej 

szacunkowej liczby osób biorących udział w konsultacjach społecznych. Zwiększyła się liczba projektów 

złożonych do Budżetu Obywatelskiego oraz frekwencja w głosowaniu nad ich wyborem, a Katowicki 

BO, pod kątem przeznaczonych środków, był największy w Polsce wśród miast wojewódzkich  

w przeliczeniu na mieszkańca. 
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Mieszkańcy Katowic pozytywnie oceniali zmiany zachodzące w mieście, doceniając liczne wydarzenia 

o charakterze biznesowym i kulturalnym, pobudzające turystykę biznesową, poprawiające 

atrakcyjność rynku pracy oraz wzbogacające ofertę nowoczesnych powierzchni biurowych, a profil 

Miasta na portalu społecznościowym Facebook otrzymywał coraz więcej polubień. 

Dodatkowymi atutami miasta były: atrakcyjny rynek rozwoju inwestycji mieszkaniowych, kreowanie 

nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni publicznej, występujące bogactwo terenów zielonych oraz 

przebudowa ważnych arterii komunikacyjnych i rozbudowa sieci ścieżek rowerowych. Działania 

podejmowane przez władze samorządowe zmierzające do zmiany wizerunku Miasta zostały 

wyróżnione i nagrodzone. 

 

  



WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM JAKOŚĆ ŻYCIA 

MIESZKALNICTWO 

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

liczba mieszkańców miasta  301 834 299 910 298 111 296 262 294 510 292 774 

saldo migracji [wewnętrznych]  -898 -871 -852 -774 -840 -782 

liczba mieszkań (zasoby mieszkaniowe ogółem)1 16 750 16 566 16 242 15 945 15 696 15 770 

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

60,1 62,0 64,2 66,3 68,6 71 

liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu  

443 486 499 467 432 509 

liczba wydanych pozwoleń na budowę  1 682 1635 1 537 1 629 1 837 1 997 

liczba i powierzchnia budynków mieszkalnych 
będących własnością lub współwłasnością 
Miasta Katowice poddanych 
termomodernizacji2 

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 

1 budynek 
mieszkalny o 
powierzchni 
użytkowej 

5456,70 m2 

 

  

                                                                 
1 Prezentowane dane dot. zasobów komunalnych. 
2 Dane dot. budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji znajdują się na str. 20. 
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USŁUGI PUBLICZNE 

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

wyniki egzaminu gimnazjalnego w relacji do 
średniej wojewódzkiej 

63,49%  
(57,18%)3 

63,49%  
(57,18%) 

65,41% 
(62,22%) 

70,87%  
(69,76%) 

62,03% 
(58,72%) 

 
57,55 % 
(58,88) 

 

wyniki egzaminu ósmoklasisty w relacji do 
średniej wojewódzkiej 

Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w 2019 roku.  
56,77% 

(53,05%) 

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%) 

81,60%, 
(79,70%) 

odsetek dzieci 3-5 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym  

67 75 76 67,43 68,58 72,77 

liczba miejsc w przedszkolach 7 449 7 300 7 410 7 622 7 615 7 927 

odsetek dzieci objętych opieką żłobkową w 
stosunku do złożonych wniosków  

61,38 77,08 89,05 70,47 94,75 92,83 

liczba miejsc w żłobkach 1 129 1 234 1 554 1 799 2 085 2 356 

liczba osób ćwiczących (ćwiczących ogółem w 
klubach sportowych)  

7 200 8 163 5 800 6 624 6 177 7 003 

liczba osób objętych programami aktywności 
lokalnej  

427 425 192 296 558 891 

liczba osób objętych wsparciem MOPS 24 628 24 142 23 115 22 735 21 600 21 285 

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

74 246 389,81 74 801 227,95 172 708 494,03 205 319 843,52 212 776 317,67 284 128 955,23 

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

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

92 251 310 

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 3 689 

                                                                 
3 Średnie wojewódzkie podano w nawiasach. 
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USŁUGI PUBLICZNE 

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 2 067,44 

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

93,74 100,17 121,74 129,53 141,44 165,97 

liczba obiektów sportowych 504 506 511 514 518 521 

liczba wybudowanych budynków użyteczności 
publicznej  

3 1 0 1 2 0 

liczba programów aktywności lokalnej   6 8 4 8 13 14 

liczba miejsc w placówkach zaliczanych do 
zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia   

2 498 2 548 2 735 2 778 2632 2 853 

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

130 110 139 173 195 234 

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) 

1 996  
(12 496) 

 

SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA 

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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, 

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 

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. 

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; 

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 

Atuty: 
stolica GZM, 
przeobrażenie miasta 
oraz pozytywna ocena 
zmian, stabilna sytuacja 
finansowa, wyróżnienia 
i nagrody budujące 
wizerunek miasta; 
gospodarz wydarzeń 
o charakterze 
biznesowym czy 
kulturalnym, festiwali 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA 
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 

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 

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 

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 
w liczbie ludności miasta; 
niewystarczająca jakość 
usług transportu 
miejskiego; jakość 
powietrza 

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; 
przyjazna przestrzeń 
komunikacyjna w 
centrum,  
rozwijająca się sieć 
ścieżek rowerowych i 
poszerzająca się liczba 
stacji rowerowych;  
działania miasta zw. z 
walką o „czyste 
powietrze”; 

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; 
atrakcyjny rynek pracy, 
coraz rzadziej miasto 
kojarzone jest z 
kopalniami i węglem 
coraz częściej natomiast 
z wydarzeniami i 
obiektami kulturalnymi 
bogata oferta 
nowoczesnej 
powierzchni biurowej; 
atrakcyjny rynek dla 
rozwoju inwestycji 
mieszkaniowych; 
kontynuacja 
przebudowy ważnych 
arterii 
komunikacyjnych; 
przyjazna przestrzeń 
komunikacyjna w 
centrum,  
rozwijająca się sieć 
ścieżek rowerowych i 
poszerzająca się liczba 
stacji rowerowych;  
działania miasta zw. z 
walką o „czyste 
powietrze”; 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA 
 
Słabe strony: 
stereotyp w 
postrzeganiu Katowic 
jako miasta 
przemysłowego;  
niekorzystne zmiany 
w liczbie ludności 
miasta; 
niewystarczająca jakość 
usług transportu 
miejskiego; jakość 
powietrza 

Słabe strony: 
(coraz mniej istotny ale 
dalej funkcjonujący) 
stereotyp w 
postrzeganiu Katowic 
jako miasta 
przemysłowego;  
niekorzystne zmiany w 
liczbie ludności miasta; 
niewystarczająca jakość 
usług transportu 
miejskiego; działania, 
które mogłyby 
polepszyć życie 
mieszkańców Katowic, 
a przy tym zmienić 
wizerunek miasta, 
wskazane przez 
badanych, to 
głównie zadbanie o 
środowisko (związane 
głównie z usuwaniem 
smogu i zanieczyszczeń 
powietrza) oraz 
usprawnienie 
komunikacji w mieście 
(zmniejszenie korków, 
inwestycje  w ścieżki 
rowerowe etc.); deficyt 
(w okresie wydarzeń 
kongresowo-
biznesowych) miejsc 
noclegowych  w 
hotelach, zarówno o 
wysokim, jak i średnim 
standardzie 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA 

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

liczba uczestników imprez i 
wydarzeń kulturalnych 
organizowanych przez miejskie 
instytucje kultury  

819 078 1 047 641 763 339 674 517 820 813 831 657 

Stopień redukcji ChZT (%)4   

Oczyszczalnia Panewniki 94 95 95 94 95 94 

Oczyszczalnia Podlesie 94,5 94,5 96,4 96 96 95,8 

Oczyszczalnia Gigablok 96 96 95 95 96 96,4 

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała 
Centrum 

98 97 96 94 93 93,7 

Stopień redukcji BZT5 (%)   

Oczyszczalnia Panewniki 99 99 99 99 99 98,7 

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

Oczyszczalnia Gigablok 99 99 99 99 99 99,4 

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała 
Centrum 

99 99 99 99 98,2 98,8 

liczba dni przekroczeń stężenia 
dobowego pyłu PM10  

102 69 67 71 77 575 

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

27 32 32 35 41 
Dane dostępne od 
30 czerwca 2020 

poziom przestępczości (liczba 
przestępstw na 1000 mieszkańców)  

50,18 43,26 37,69 33 33,78 34,47 

liczba projektów złożonych do 
Budżetu Obywatelskiego  

326 335 342 350 345 388 

frekwencja w głosowaniu nad 
wyborem projektów do realizacji w 
ramach Budżetu 

Obywatelskiego [%] 

4,40 6,77 12,08 13,60 16,8 18,89 

                                                                 
4 Wskaźnik prezentuje stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków przy użyciu oznaczeń: ChZT  – chemiczne zapotrzebowanie tlenu oraz BZT5 - pięciodobowe biologiczne 
zapotrzebowanie tlenu. 
5 Dane na podstawie raportów: http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/raporty/i 
http://www.katowice.wios.gov.pl/monitoring/informacje/stan2019/powietrze2019.pdf, (korekta danych w roku 2016 oraz 2018) 

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/raporty/i
http://www.katowice.wios.gov.pl/monitoring/informacje/stan2019/powietrze2019.pdf
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA 

fundacje, stowarzyszenia i 
organizacje społeczne na 10 tys. 
Mieszkańców 

46 49 52 55 51,4 53,6 

liczba imprez i wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez 
miejskie instytucje kultury 

13 512 15 711 14 325 14 604 14 265 14 333 

szacunkowa liczba osób biorących 
udział w konsultacjach 
społecznych6 

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 

ok. 3 000. 
 

BO: 58 000. 

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 10 710 090 

liczba wymienionych 
wysokoemisyjnych źródeł 
ogrzewania  

318 355 510 625 1 082 1174 

ilość wykonanych instalacji OZE 178 126 71 66 130 120 

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 

9 budynków o 
powierzchni 
22 947,41 m2 

liczba polubień profilu Katowic na 
portalu społecznościowym 
Facebook  

52 593 70 315 85 256 91 278 96 558 103 040 

liczba nagród i wyróżnień dla 
Miasta Katowice 

7 10 5 8 10 6 

ilość udzielonych porad w Miejskim 
Centrum Energii (osobiste, 
telefoniczne, mailowe) 

MCE zostało otwarte 22 września 2018.  
580 

 
od 22 września 

1917 

                                                                 
6 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. 



 

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH W POLU JAKOŚĆ ŻYCIA 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W 2019 r. zakończono realizację dwóch zadań w zakresie przygotowania terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe: przy ul. Leopolda oraz w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W 2019 roku zrealizowano przedsięwzięcie strategiczne poprzez zmianę sposobu 
ogrzewania na ogrzewanie etażowe gazowe lub elektryczne w 28 lokalach mieszkalnych. 
Dodatkowo w 14 lokalach mieszkalnych najemcy wykonali zmianę sposobu ogrzewania 
indywidualnie. Ponadto udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w ramach 
zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - łącznie 1174 budynki 
mieszkalne 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W 2019 r. realizowano następujące działania: 
Lokalny Program Rewitalizacji: 
W 2019 roku dokonano aktualizacji Programu Rewitalizacji  (uchwała Rady Miasta 
nr XII/272/2019 z dnia 26 września 2019r.), w ramach której ujęto łącznie 16 nowych 
projektów (13 miejskich i 3 pozamiejskie – na podstawie zgłoszeń podmiotów 
prywatnych), przy jednoczesnym wykreśleniu 4 projektów (odstąpienie od realizacji, 
czy  brak kontaktu z wnioskodawcami  skutkujący kilkuletnim brakiem informacji 
o postępach realizacji projektów). Łącznie LPR obejmuje 138 projektów, w tym 
79 miejskich i 59 pozamiejskich. 
Miasto konsekwentnie realizuje 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 2019: 
1. zakończono 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 opracowano projekt zintegrowanego programu 
rozwoju. 

2. zrealizowano we współpracy z Politechniką Śląską oraz Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowicach konkurs studencki pn. NIKISZ 4.0. w ramach którego, 
międzyuczelniane zespoły autorskie opracowały strategię rozwoju oraz koncepcję 
zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach jednostki pomocniczej Janów-
Nikiszowiec. Obszar stanowiący przedmiot konkursu obejmował pokopalnianie tereny 
po dawnej KWK Wieczorek, w tym szyb „Poniatowski” oraz „Pułaski”. Opracowane 
przez studentów materiały mogą zostać wykorzystane dla sformułowania wytycznych 
do przekształceń przestrzennych terenów i obiektów poprzemysłowych oraz 
w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy. 
W roku 2019, w ramach dwuletniego cyklu monitorowania wdrażania Programu 
Rewitalizacji, we współpracy z członkami Zespołu Wdrażającego ds. realizacji LPR, 
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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) 
w 2018 roku. Posłużą one do opracowania Sprawozdania z realizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji za lata 2018-2019. Informację w zakresie realizacji projektów 
zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne zgromadzono na podstawie kart 
monitoringowych, rozesłanych uprzednio do projektodawców. Informacja zwrotna 
stanowiła jednocześnie podstawę aktualizacji LPR w 2019 roku. 

Projekty ukierunkowane na rozwój społeczności lokalnej: 
1.      Projekt „Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – I etap”. 

Całkowity koszt projektu: 1 648 332,40 zł. (Europejski Fundusz Społeczny/ budżet 

państwa/ budżet miasta Katowice). Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji w dzielnicy Bogucice, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo 

i pracujące - zagrożone ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, 

a także społeczność lokalna dzielnicy. W 2019 r. w PAL Bogucice prowadzono szereg 

działań na rzecz aktywizowania, wspierania i integrowania społeczności lokalnej. Do 

grudnia 2019 r. wsparciem objętych zostało 40 uczestników. Animatorzy lokalni 

aktywnie uczestniczyli w życiu dzielnicy m.in. poprzez udział w wydarzeniach 

ważnych dla mieszkańców, rozpowszechniali informacje o Programie wśród instytucji 

działających na terenie Bogucic oraz utrzymywali kontakt z mieszkańcami dzielnicy. 

  
2.      Projekt „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – I etap”. Realizacja usług 

aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym. Całkowity koszt 

projektu: 1 394 778,82 zł (Europejski Fundusz Społeczny/ budżet państwa/ budżet 

miasta Katowice/ wkład własny partnera). Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji w dzielnicy Janów-Nikiszowiec, w tym osoby bezrobotne, bierne 

zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone 

społecznie, a także społeczność lokalna dzielnicy. Projekt realizowany jest 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych. W ramach działań 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach nawiązywano współpracę 

z przedstawicielami lokalnych instytucji oraz zorganizowano spotkanie 

z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych. Realizowane były działania dla 

młodzieży, spotkania indywidualne z mieszkańcami dzielnicy i uczestnikami projektu 

(animacyjne, integracyjne i edukacyjne). Funkcjonowało Centrum Zimbardo, 

w którym odbywały się spotkania mieszkańców dzielnicy. W 2019 r. wsparciem 

w ramach projektu objętych zostało 82 uczestników. 

  
3.      Projekt „Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" – I etap”. Realizacja usług 

aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym. Całkowity koszt 

projektu: 1 094 922,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny/ budżet państwa/ budżet 

miasta Katowice). Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizacji w dzielnicy 

Załęże, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone 

ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, a także społeczność lokalna 

dzielnicy. W 2019 r. kontynuowano działania z zakresu organizowania społeczności 

lokalnej nastawione na zwiększenie aktywności, szczególnie osób nieaktywnych 

zawodowo, integrację społeczności lokalnej oraz zapobieganie bierności społecznej. 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 121 uczestników. 
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4.      Projekt „Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – I etap”. Realizacja 

usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym. Całkowity koszt 

projektu: 1 659 615,16 zł (Europejski Fundusz Społeczny/ budżet państwa/budżet 

miasta Katowice/ wkład własny partnerów). Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji w dzielnicy Szopienice-Burowiec, w tym osoby bezrobotne, bierne 

zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone 

społecznie, a także społeczność lokalna dzielnicy. Projekt realizowany jest w 

partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni 

Razem" oraz Katowickim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym "DWÓJKA". W 2019 

roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zorganizował m.in.: 44 

spotkania animatora lokalnego z mieszkańcami. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” zrealizowało m.in. blisko 130 spotkań 

animatora z mieszkańcami. Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka” 

zrealizowało m.in. 39 spotkań z animatorami w ramach Klubu SZOPKI.  

  

5.      Projekt „Katowice, miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej – 

I etap”. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym 
i edukacyjnym. Całkowity koszt projektu: 1 969 472,00 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny/ budżet państwa/ budżet miasta Katowice/ wkład własny partnera). 
Adresaci zadania: osoby z niepełnosprawnością, zamieszkujące obszar rewitalizacji 
Miasta Katowice, ich rodziny i otoczenie. W ramach projektu w 2019 r. realizowano 
zadanie "Organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych", funkcjonował 
Punkt Poradnictwa i Informacji, zorganizowano szereg działań i aktywności w ramach 
wsparcia osób  niepełnosprawnych  w życiu społecznym i kulturalnym oraz wiele 
inicjatyw oddolnych; prowadzono usługę aktywnej integracji o charakterze 
edukacyjnym oraz Klub Osób Niepełnosprawnych (IKON), realizowano również 
spotkania mające  na celu wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych. 

  
 
6.      Projekt „Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich 

środowiska rodzinnego – I etap”. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze 

społecznym, zdrowotnym i edukacyjnym. Całkowity koszt projektu: 2 580 003,47 zł 

(Europejski Fundusz Społeczny/ budżet państwa/ budżet miasta Katowice/ wkład 

własny partnerów). Adresaci zadania: osoby w wieku senioralnym, zamieszkujące 

obszar rewitalizacji Miasta Katowice, ich rodziny i otoczenie. W ramach 

realizowanych Programów Aktywności Lokalnej w dzielnicach Bogucice, Janów-

Nikiszowic, Zawodzie, Załęże, Śródmieście oraz  Szopienice-Burowiec w 2019 r. 

wsparciem objętych zostało kilkadziesiąt osób w wieku senioralnym. Działania 

w Projekcie polegały na wzmocnieniu procesu integracji osób w wieku senioralnym 

ze społecznością poprzez ofertę wsparcia ukierunkowaną na ich potrzeby, 

wzmacniającą ich aktywność społeczną oraz samodzielność.  

  
7.      Projekt „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap”. 

Realizacja usług społecznych, w szczególności usług wsparcia rodziny. Całkowity koszt 

projektu: 938 042,50 zł (Europejski Fundusz Społeczny/ budżet państwa/ budżet 

miasta Katowice/ wkład własny partnera). Adresaci zadania: osoby i rodziny 

borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w szczególności 

zamieszkujące obszar rewitalizacji w dzielnicy Szopienice-Burowiec. Projekt 

realizowany jest w partnerstwie z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczności 
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Lokalnej „Mocni Razem”. W 2019 Działania zatrudnionych specjalistów miały na celu 

szeroko rozumiane wzmacnianie oraz integrację rodziny. Dodatkowo identyfikowano 

potrzeby grup oraz możliwości ich realizacji pod kątem zadań założonych w projekcie. 

Realizowano m.in.: usługę asysty rodzinnej dla 24 uczestników; odbyły się 

32 spotkania Klubu Nastolatka, odbyło się 30 spotkań Klubu Rodzica/Opiekuna.  

  
8.      Projekt „Centrum Społecznościowe w Śródmieściu – I etap”. Realizacja usług 

aktywnej integracji o charakterze społecznym. Całkowity koszt projektu: 939 287,50 

zł (Europejski Fundusz Społeczny/ budżet państwa/ budżet miasta Katowice). 

Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizacji w dzielnicy Śródmieście, w tym 

osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem 

i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, a także społeczność lokalna dzielnicy. 

Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2019 roku. W okresie sprawozdawczym 

przygotowano i przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne w celu zatrudnienia 

animatorów lokalnych do projektu. Pracownicy Centrum Społecznościowego 

w Śródmieściu w okresie sprawozdawczym nawiązali współpracę  z organizacjami 

działającymi na terenie dzielnicy. 

  
9.      Projekt „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap”. 

Realizacja usług społecznych. Całkowity koszt projektu: 1 037 937,29 zł (Europejski 

Fundusz Społeczny/ budżet państwa/ budżet miasta Katowice/ wkład własny 

partnera). Adresaci zadania: osoby niepełnosprawne oraz osoby i rodziny borykające 

się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Projekt realizowany był 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON. W ramach usługi osobistego asystenta 

osoby niepełnosprawnej w okresie sprawozdawczym skorzystało 61 osób. 

W mieszkaniu treningowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

prowadzone były treningi umiejętności społecznych. Realizowano również kolejne 

zadanie z zakresu rozwoju usług asystenckich – asystę rodziny w ramach, której ze 

wsparcia 3 asystentów rodziny skorzystało 41 osób. 

  
  
10.  Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych - I etap”. Realizacja 

usług społecznych. Całkowity koszt projektu: 3 125 959,75 zł (Europejski Fundusz 

Społeczny/ budżet państwa/ budżet miasta Katowice/ wkład własny partnerów). 

Adresaci zadania: osoby niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną 

i dotknięte autyzmem. Projekt jest realizowany w budynku Katowickiego Centrum 

Usług Społecznych Integracja przy ul. Francuskiej 43. W okresie sprawozdawczym 

w Krótkookresowym pobycie dziennym dla osób niskofunkcjonujących udział wzięło 

10 uczestników.  

Z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej od początku realizacji projektu 

skorzystały 82 osoby. W krótkookresowym pobycie dziennym dla osób z autyzmem 

uczestniczyło w zajęciach 10 mężczyzn. W ramach działań towarzyszących Centrum 

Usług Społecznych uczestnicy Krótkookresowych pobytów dziennych korzystali 

z usługi cateringowej oraz usługi transportowej. Uczestnicy projektu mieli możliwość 

skorzystania z serii spotkań z fizjoterapeutami, z usług których skorzystały 32 osoby. 

Dodatkowo organizowane były indywidualne oraz grupowe konsultacje 

z dietetykiem, z których skorzystały 34 osoby. 
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Celem ww. projektów był ogólnorozumiany rozwój społeczności lokalnych, zarówno 

w wymiarze społecznym, jak i zawodowym, przyczyniający się dodatkowo do rozwoju 

i zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych. 

 

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy ukierunkowane na: 

1. powstanie nowych podmiotów w ramach udzielonych dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej: 

Osoby bezrobotne pozostające w ewidencji PUP w Katowicach mogły ubiegać się 
w 2019 r. ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 
o dofinansowanie w postaci przyznania 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 wyniku analizy złożonych wniosków w 2019 r. przyznano środki 188 osobom 
bezrobotnym, w tym: 

 w ramach środków algorytmowych Funduszu Pracy – 15 osobom, 

 w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w Mieście Katowice (IV)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER – 70 osobom, 

 w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)” Działanie 7.2 
RPO WSL – 103 osobom. 

Wśród osób do 34 roku życia, w roku 2019 dotację przyznano: 

 w ramach środków algorytmowych Funduszu Pracy – 12 osobom, 

 w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w Mieście Katowice (IV)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER – 70 osobom, 

 w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)” Działanie 7.2 
RPO WSL – 37 osobom. 

Wydatki poniesione w 2019r. na wypłatę jednorazowo przyznanych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej wyniosły 4.478.745,97 zł, z tego: 

 297.860,00 zł w ramach środków algorytmowych Funduszu Pracy, 

 1.754.295,24 zł w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER  

 2.426.590,73 zł w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych 
w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)” 
Działanie 7.2 RPO WSL. 

2. utworzenie miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji refundujących koszty 
doposażenia stanowisk pracy: 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą mógł ubiegać się w 2019r. 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 
postawie zawartych w 2019r. umów z pracodawcami PUP w Katowicach dokonał 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 6 stanowisk pracy na łączną kwotę 
152 433,75 zł, finansowanych ze środków Funduszu Pracy. 
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Baza terenów poprzemysłowych: 
Miasto współpracuje z przedsiębiorstwami i zakładami, które w swoim zasobie 
posiadają wolne tereny oraz nieczynne nieruchomości poprzemysłowe przeznaczone 
do zbycia lub najmu. Efektem tej współpracy jest utworzenie bazy terenów 
poprzemysłowych podmiotów zewnętrznych, która jest sukcesywnie aktualizowana. 
Baza danych zawiera informacje na temat terenów i obiektów pozostających w ofercie 
do zbycia lub najmu podmiotów, które wyraziły chęć współpracy w ramach 
promowania wyznaczonych obszarów. Oferty terenów poprzemysłowych 
prezentowane są na spotkaniach z inwestorami oraz przesyłane inwestorom 
zainteresowanym terenami typu „brownfield”. Promocja terenów poprzemysłowych 
firm zewnętrznych jest istotnym uzupełnieniem oferty sprzedażowej Miasta 
i przyczynia się do zwiększonego zainteresowania lokalizacją inwestycji w Katowicach. 
Do wszystkich ofert poprzemysłowych terenów nie będących w posiadaniu Miasta 
dołączana jest stosowna informacja, że szczegółowe warunki dotyczące ich nabycia 
należy uzgadniać z właścicielem. 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 2019 r. na terenie miasta Katowice funkcjonował jeden Żłobek Miejski z 13 oddziałami 
zlokalizowanymi w różnych dzielnicach miasta. W 2019 r. dysponował on 949 miejscami 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Miasto Katowice wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu mieszkańców, stale zwiększa bazę miejsc opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 poprzez zwiększanie ilości miejsc w Żłobku Miejskim. W 2019 r. zwiększono liczbę 
miejsc w oddziałach Żłobka Miejskiego o 28. Zwiększenie nastąpiło w oddziale przy ul. 
Boya-Żeleńskiego 30 (o 20 miejsc) oraz w oddziale przy ul. Krzywoustego 9 (o 8 miejsc). 
W 2019 r. na terenie miasta Katowice zarejestrowane były 34 żłobki niepubliczne oraz 
2 kluby dziecięce, które łącznie dysponowały 1407 miejscami dla dzieci w wieku do lat 3. 
W całym roku kalendarzowym na łączną liczbę 1154 miejsc opieki, dotację otrzymało 
30 żłobków niepublicznych, co pozwala rodzicom ponosić odpowiednio mniejsze koszty 
posyłania dzieci do żłobka. 

 

PJ5. Tworzenie w szkołach klas międzynarodowych na wszystkich poziomach edukacji 

Status 
W trakcie realizacji 

Podjęte działania · Szkoła podstawowa (prywatna) - COMPLEX OF SILESIAN INTERNATIONAL SCHOOLS; 

w roku szkolnym 2019/2020 – liczba międzynarodowych uczniów -286; 

międzynarodowych oddziałów – 19 W skład powyższego Zespołu wchodzą:  

- Prywatne Przedszkole “WINNIE THE POOH”,  

- Prywatna Szkoła Podstawowa „Complex of Silesian International Schools”,  

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza (liczba 

międzynarodowych uczniów -107; międzynarodowych oddziałów – 5) 

· III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza ; Od 01.09.2014r. oddziały 

międzynarodowe funkcjonują w III L.O. im. Adama Mickiewicza, dla którego organem 

prowadzącym jest miasto Katowice. Są to oddziały „IB”, „DP” i „Pre IB”, 

przygotowujące uczniów z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego do Matury 
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Międzynarodowej. Kształcenie w klasach Pre-IB w III Liceum Ogólnokształcącym oraz 

Diploma  Programme Matury Międzynarodowej ma przygotować młodzież 

do studiów na  najbardziej  renomowanych  uczelniach oraz do zdobycia stypendiów. 

Szkoła stwarza możliwości kształcenia wg międzynarodowego programu 

edukacyjnego International Baccalaureate, akredytowanego przez International 

Baccalaureate Organisation. 

 

PJ6. Wspieranie rozwoju systemu usług telemedycznych w mieście 

Status W trakcie realizacji  

Podjęte działania W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został zaproszony jako realizator 

z ramienia Miasta Katowice do złożenia partnerskiego projektu „SOS dla Seniora – 

skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic”. Liderem projektu jest 

Stowarzyszenie „EBI ASSOCIATION”, a projekt zakłada rozwój usług z zakresu teleopieki  

i telemedycyny dla mieszkańców miasta Katowice. Rozstrzygnięcie naboru planowane 

jest w 2020 roku. 

Dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu systemów informatycznych 

w opiece zdrowotnej w Polsce, rynek usług telemedycznych zyskał na znaczeniu i ciągle 

się rozwija. Urząd Miasta 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 badawczo-rozwojowe. Kolejnym obszarem współpracy jest 

wspieranie studentów i absolwentów studiów medycznych przy tworzeniu nowych 

rozwiązań w tej dziedzinie poprzez organizację spotkań mających na celu przybliżenie 

tematyki związanej z zakładaniem własnej działalności biznesowej.  

W wyniku długotrwałych prac powołano ekosystem start-upów pod nazwą „Śląska 

Startupowa Dolina Innowacji Medycznych” działająca przy Śląskim Parku Technologii 

Medycznych Kardio-Med Silesia. Jest to strategiczne przedsięwzięcie nastawione na 

rozwój ekosystemu pomysłodawców i start-up’ów medycznych z obszarów: medycyna, 

zdrowie publiczne, zdrowie cyfrowe, telemedycyna, e- i m-zdrowie oraz biotechnologia, 

z którymi Urząd Miasta zamierza współpracować. 

Dużym wsparciem finansowym dla rozwoju branży może służyć powołany w sierpniu 

2019 r. Śląski Fundusz Rozwoju. Środki Funduszu mają być przeznaczone na rozwój MŚP, 

w tym dla start-up’ów medycznych, biotechnologicznych i telemedycznych. Ponadto 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” zakłada poprawę dostępu do 

wysokiej jakości usług medycznych, stworzenie systemu profilaktyki zdrowotnej, a także 

wykorzystanie nowych technologii w obsłudze pacjenta i diagnostyce zdrowotnej. 
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PJ7. Tworzenie warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe oraz 

wykreowanie sportowej marki miasta 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Tworzenie warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy 

wiekowe mieszkańców poprzez realizację 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 2019 

rozstrzygnięto 1 otwarty konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania pod 

nazwą  „Organizacja uprawiania sportu w 2019”. W konkursie tym 18 podmiotów 

otrzymało dotację na łączną kwotę 16.800.000 zł. Podział środków finansowych 

przedstawia zarządzenie nr 110/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 stycznia 

2019 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału dotacji. 

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 przez Radę Miasta Katowice 

„Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi” oraz 

Zarządzeniem wykonawczym do tego Programu.  

W roku 2019 rozstrzygnięto 2 otwarte konkursy ofert dla podmiotów nie zaliczanych 

do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu 

i turystyki (Zarządzenie nr 109/2019 PMK z 16.01.2019: pkt. 1-4 oraz Zarządzenie nr 

333/2019 PMK z 12.06.2019: pkt. 5-6): 

1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2019” – 1.450.000 zł 

2. „Prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych 

zajęć sportowych” realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe w 2019  - 800.000 

zł 

3. „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy 

do 30 czerwca 2019” – 60.000 zł 

4. „Akcja Zima w 2019  – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” -  podczas 

ferii zimowych – 30.000 zł 

5. „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy 

do 31 grudnia 2019” – 46.000 zł 

6. „Akcja Lato w 2019 – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” -   podczas 

wakacji letnich – 28.400 zł 

 

Kreowanie sportowej marki miasta:  

Z badań przeprowadzonych na potrzeby „Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice 

do roku 2022” wynika, iż zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnym klubem 

sportowym w mieście jest GKS Katowice. Jednym z celów strategicznych miasta jest 

wspieranie sportu wyczynowego oraz upowszechnianie i rozwój sportu poprzez 

osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 

i krajowym. Miasto Katowice wspiera ideę budowy silnego wielosekcyjnego klubu GKS 

GieKSa Katowice S.A., który jest Sportową marką Katowic. Ciągły rozwój i budowa 
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PJ7. Tworzenie warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe oraz 

wykreowanie sportowej marki miasta 

wielosekcyjnego GKS-u jest jednym z podstawowych założeń propagowania sportu 

profesjonalnego w naszym mieście.  

Realizacja inwestycji o charakterze rekreacyjno-sportowym: 

W 2019 roku prowadzono prace budowlane zmierzające do utworzenia w Katowicach 

trzech basenów dzielnicach:  Ligota – Panewniki (Zadole) , Szopienice - Burowiec oraz 

Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka. Otwarcie Basenów Brynów i Burowiec 

zaplanowano na 2020 rok. W basenach zastosowano  innowacyjne rozwiązania, m.in. 

system wykrywania utonięć oraz nowoczesne systemy fotowoltaiki, częściowo 

pokrywające zapotrzebowanie energetyczne obiektów. W każdym z obiektów 

wybudowano m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25x16 m, basen do nauki 

pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów na 115 miejsc, 

80-metrowa zjeżdżalnię oraz pomieszczenia przeznaczone na siłownię,  fitness oraz salę 

sportową (w basenie przy ul. Konnej)  i pomieszczenia przeznaczone na sale fitness oraz 

dla sekcji gimnastycznej  (w basenie przy ul. Kościuszki), a także sauny. 

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) charakterze bieżącym polegającym na uzupełnieniu 

oznakowania, poprawie jakości infrastruktury na i wokół ścieżek rowerowych 

biegnących przez tereny zieleni. 

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

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

zadanie zakończono 

2. Słoneczna Strefa Rekreacji (Wełnowiec-Józefowiec – budowa strefy aktywności 

fizycznej) - zadanie zakończono 

3. Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców Osiedla Bagno i okolic (Szopienice-

Burowiec)  - zadanie zakończono 

4. Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki – realizacja do roku 2020)  

 

PJ8. Budowa Stadionu Miejskiego 

W trakcie realizacji 

W 2019 roku złożono dokumentację projektową dla budowy kompleksu sportowego stadionu miejskiego 

składającego się z obiektu stadionu, hali sportowej, zespołu boisk treningowych, zaplecza parkingowego, 

zagospodarowania terenu i układu komunikacyjnego – trwa weryfikacja pod kątem merytorycznym, 

prawnym i finansowym. W wyniku interwencji Miasta dokonano korekty sposobu wykonania projektu. 
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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 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. 

Realizacja usług aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Całkowity 

koszt projektu: 4 834 406,32 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet miasta Katowice, 

wkład własny partnerów), w tym wartość środków przeznaczonych na ww. programy 

aktywności lokalnej: 1 313 203,08 zł. 

Adresaci zadania: mieszkańcy Katowic, osoby bezrobotne, bierne zawodowe i pracujące - 

zagrożone ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczności lokalne 

dzielnic Wełnowiec-Józefowiec i Dąb oraz Zawodzie.  

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”.  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Całkowity koszt projektu:  

1 648 332,40 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, budżet miasta Katowice). 

Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Bogucice, w tym 

osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 

oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy.  

W dzielnicy Śródmieście, w ramach projektu „Centrum Społecznościowe w Śródmieściu 

– I etap”  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Całkowity koszt projektu: 

939 287,50 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, budżet miasta Katowice). 

Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Śródmieście, w tym 

osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące -zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 

oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy.  

W dzielnicy Janów-Nikiszowiec, w ramach projektu „Centrum Społecznościowe  

w Nikiszowcu – I etap”.  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym. Całkowity 

koszt projektu: 1 394 778,82 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, budżet 

miasta Katowice, wkład własny partnera). 

Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Janów-Nikiszowiec,  

w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące -zagrożone ubóstwem i 

wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy.  
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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 „Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże" – 

I etap”. 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym. Całkowity 

koszt projektu: 1 094 922,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, budżet 

miasta Katowice). 

Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Załęże, w tym osoby 

bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem i wykluczeniem oraz 

wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy.  

W dzielnicy Szopienice-Burowiec, w ramach projektu „Centrum Społecznościowe 

„SZOPKI” w Szopienicach – I etap”.  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym. Całkowity 

koszt projektu: 1 659 615,16 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, budżet 

miasta Katowice, wkład własny partnerów). 

Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Szopienice-Burowiec,  

w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem  

i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy.  

W siedzibie Katowickiego Centrum Usług Społecznych Integracja przy ul. Francuskiej 43,  

w ramach projektu „Katowice Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej – 

I etap”.  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym  

i edukacyjnym. Całkowity koszt projektu: 1 969 472,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny, 

budżet państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny partnera). 

Adresaci zadania: osoby z niepełnosprawnością, zamieszkujące obszary rewitalizowane 

Miasta Katowice, ich rodziny i otoczenie 

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”  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i 

edukacyjnym. Całkowity koszt projektu: 2 580 003,47 zł (Europejski Fundusz Społeczny, 

budżet państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny partnerów). Adresaci zadania: 

osoby w wieku senioralnym, zamieszkujące obszary rewitalizowane Miasta Katowice, ich 

rodziny i otoczenie. 

Cztery wymienione niżej projekty polegają na adaptacji przestrzeni publicznych, w tym 

lokali do realizacji projektów społecznych. MOPS Katowice wraz z partnerami 

pozarządowymi będzie odpowiedzialny za realizację projektów społecznych, 

komplementarnych do ww. 

 „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów 
wraz 
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PJ9. Stworzenie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w formie centrów społecznościowych wraz ze 

skwerami i parkami oraz urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi 

 z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja 
Parku Boguckiego”;  

 „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr  13 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”  

Ponadto w 2019 roku wsparto realizację inicjatyw lokalnych, m.in. takich jak:  

- „VI Turniej Kulinarny dla wychowanków śląskich placówek opiekuńczo- wychowawczych” 

- celem inicjatywy było stworzenie miejsca do interakcji i wymiany doświadczeń pomiędzy 

placówkami opiekuńczo – wychowawczymi z terenu Katowic oraz województwa śląskiego,  

w zakresie przygotowywania wychowanków do samodzielności, propagowanie idei nauki 

gotowania i poszerzania wiedzy kulinarnej wśród podopiecznych placówek oraz 

podtrzymanie dobrego wizerunku społeczności lokalnej i miasta Katowice na płaszczyźnie 

województwa. Wkład miasta Katowice wyniósł 4 000 zł, wkład wolontariuszy 335 godziny 

pracy społecznej, wkład rzeczowy w kwocie 1400,00 zł. 

- „III FESTYN Integracyjny STANICA 2019”- celem inicjatywy było wzmocnienie 

istniejących dobrych relacji wychowanków Domu Dziecka STANICA ze społecznością 

lokalną, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, a także prezentacja 

mocnych stron podopiecznych oraz miłe spędzenie czasu dla członków społeczności 

lokalnej, szczególnie dla dzieci. Wkład miasta Katowice wyniósł 7 000 zł, wkład 

inicjatorów 229 godzin pracy społecznej, materialne zasoby (od wnioskodawcy): 3900 zł. 

Zadania realizowane przez ZZM: 

1. Rewitalizacja Placu Londzina – Załęże (dofinansowanie EFRR; zadanie zakończono), 

2. Rewitalizacja Parku Olimpijczyków - Szopienice-Burowiec (dofinansowanie EFRR; 

zadanie zakończono), 

3. Rewitalizacja Szopienic – Muzyczny Skwer w Katowicach, Mieście Muzyki - 

Szopienice-Burowiec  

Zadania realizowane przez ZZM w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

1. Piękna zieleń w Śródmieściu Katowic (8 lokalizacji: ul. Lisieckiego, Strzelecka, 

Gawliny, Kubiny, Barbary, Skalna, Głowackiego oraz Curie-Skłodowskiej; zadanie 

zakończono),  

2. Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy  

ul. Wiązowej 5 (Wełnowiec-Józefowiec;  zakończenie realizacji rzeczowej oraz 

rozliczenie w 2020 r.), 

3. Plac zabaw z piaskiem i wodą "Fabryka wody" na Skwerze Koszyckim - Wełnowiec-

Józefowiec (zadanie zakończono),  

4. Budowa placów zabaw (3 oddzielne zadania inwestycyjne w dzielnicach:  Janów-

Nikiszowiec, Piotrowice-Ochojec i 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 W Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach powstało Centrum 

Edukacji Ekologicznej, którego ważnym elementem jest ogród botaniczno-sensoryczny.  

Ogród z roślinami użytkowymi jest idealnym sposobem na obudzenie w odwiedzających 

potrzeb poznawczych oraz  odpowiedzialności za posadzone rośliny, które będą 

wymagały odpowiedniej opieki.  W obrębie ogrodu dokonano nasadzenia roślin 

oddziałujących w sposób zintensyfikowany na zmysły (wzrok, węch, słuch, dotyk i smak), 

które będą wykorzystane do celów terapeutycznych oraz edukacyjnych, zwłaszcza dla 

osób niewidomych lub osób z zaburzeniami psychofizycznymi. 

Ponadto realizowano zadania: 

1. Budowa “Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach” (Opracowanie koncepcji 

architektoniczno-urbanistycznej) 

2. Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich (1 lub 2 lokalizacje na terenie miasta, 

w ramach wydatków majątkowych – WPF) 

3. Zagospodarowanie Parku w Murckach (2 z 3 etapów robót budowlanych – 

zakończenie inwestycji w roku 2020), 

4. Budowa ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych w Podlesiu  

Zadania własne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

1. Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława Chrobrego i aleją 

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

2. Zazielenianie bulwarów Rawy (Śródmieście – realizacja do roku 2020) 

3. Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki  (realizacja do 2020) 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Rozpoczęto prace nad zintegrowaniem na platformie cyfrowej danych dot. jakości 

powietrza i stanu poziomu wód w ustalonych newralgicznych miejscach na terenie 

miasta. Platforma docelowo będzie w pełni zintegrowana z działającym systemem 

monitoringu wizyjnego KISMiA. W ramach prac nad platformą włączono w jej działanie 

127 czujników z projektu AWAIR oraz 28 czujników zamontowanych w pobliżu 

istniejących punktów kamerowych (bramownice, place zabaw).  Łącznie na terenie 

miasta Katowice zlokalizowano i pozostaje objętych monitorowaniem 155 czujników 

jakości powietrza. W zakresie monitorowania stanu wód w rowach i ciekach na terenie 

administracyjnym Katowic, ustalono 10 lokalizacji dla montażu czujników poziomu 

wód, z czego do 31 stycznia 2020 roku zainstalowano 2 z nich, które po ustalonej 

konfiguracji, zostały włączone do systemu KISMiA i przekazują oczekiwane dane. 
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POLE STRATEGICZNE METROPOLITALNOŚĆ I OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI 

Składowymi pola strategicznego Metropolitalność i obszar śródmiejski są:  

 aktywności, wydarzenia i produkty metropolitalne,  

 metropolitalna infrastruktura i sieci współpracy,  

 metropolitalne przestrzenie publiczne, biznesowe i rezydencjalne,  

 dostępność aglomeracyjna obszaru śródmiejskiego. 

Za główne priorytety w ramach tego pola strategicznego uznaje się umiędzynarodowienie aktywności, 

produktów i wydarzeń w sferze artystycznej, kulturalnej, badawczej i edukacyjnej oraz ukształtowanie 

zwartego funkcjonalnie i spójnego terytorialnie obszaru śródmiejskiego o międzynarodowej 

atrakcyjności oraz uczynienie poszerzającego się obszaru śródmiejskiego centrum całej Metropolii 

Górnośląskiej. Pozwoli to na uczynienie z Katowic centrum Metropolii Górnośląskiej oraz silnego ośrodka 

sieci polskich miast metropolitalnych. 

W 2019 roku w obszarze śródmiejskim realizowane były projekty mające na celu wykreowanie 

warunków dla rozwoju nauki i kultury przy współpracy biznesu. Rozpoczęto budowę kampusów 

akademickich na terenie miasta. Zaobserwowano wzrost liczby studentów katowickich uczelni. 

Kontynuowano działania na rzecz utworzenia centrum transferu technologii energooszczędnych, 

wsparcia transferu technologii biomedycznych, dzięki czemu zwiększyła się liczba klastrów, a ich profil 

został poszerzony o branżę społeczną i medycynę. Kontynuowano organizację i współorganizację 

wydarzeń w strefie Dworzec PKP - Rynek - Rondo oraz w strefie Kultury, służących integracji 

mieszkańców oraz budowaniu marki miasta.  

Katowice po raz kolejny udowadniają, że są miejscem wielkich wydarzeń. Liczba 

spotkań/konferencji/targów w samym Międzynarodowym Centrum Kongresowym wzrosła z 209 w roku 

2018 do 300 w roku 2019. Organizowane wydarzenia w MCK w Katowicach przyczyniły się pośrednio do 

wzrostu liczby odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej, w tym także znacznego przyrostu liczby 

turystów z zagranicy. Zanotowano również wzrost liczby miejsc noclegowych całorocznych                                         

w turystycznych obiektach noclegowych. W 2019 roku w Katowicach odbyło się wiele interesujących 

wydarzeń, w tym imprezy kulturalne: Tauron Nowa Muzyka, OFF Festival, czy Rawa Blues Festival. 

Warto wspomnieć o ogromnym sukcesie Miasta Katowice, mianowicie o przyznaniu w I połowie 2019 

prawa do organizacji 11 edycji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum) WUF 11, które 

stanowi drugie największe globalne wydarzenie, organizowane przez ONZ obok Szczytu Klimatycznego. 

Światowe Forum Miejskie w Katowicach będzie pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Będzie okazją do promocji  doświadczeń w zakresie zrównoważonej 
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transformacji i polityki miejskiej. Szacuje się, że w konferencji weźmie udział ponad 20 tysięcy 

uczestników z całego świata reprezentujących rządy, samorządy, świat nauki, organizacje pozarządowe, 

czy instytucje aktywne w obszarze polityki miejskiej. 

Utrzymywany jest metropolitalny charakter miasta i jego międzynarodowe powiązania. Zarówno 

poprzez uczestnictwo w międzynarodowych projektach jak i udział w międzynarodowych 

stowarzyszeniach. Katowice działają m.in. w ramach:  ICLEI - The International Council for Local 

Environmental Initiative - Międzynarodowej Radzie na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych, IAEC 

International Assosiation of Educating Cities - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Edukacyjnych, 

organizacji Eurocities, której celem jest poprawa życia Europejczyków, poprzez promocję zintegrowanej 

europejskiej polityki miejskiej, a także Sieć Miast Kreatywnych UNESCO. Ponadto w 2019 r. Miasto 

przystąpiło do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors). 

Organizacja ma na celu zmierzenie się z największymi wyzwaniami świata, widzianymi z poziomu dużych 

miast i metropolii. Ponadto w kwietniu 2019 r., uchwałą Rady Miasta, Katowice przystąpiły 

do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” (CoM). Porozumienie powstało w 2008 roku 

w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie 

podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele. 

Obecnie skupia ono ponad 7000 jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 57 krajów. 

W obszarze śródmiejskim realizowano  inwestycje budowlane o charakterze mieszkaniowo-usługowym 

zlokalizowane przy ul. Nadgórników, ul.  Opolskiej, ul. Sokolskiej, ul. Mickiewicza i ul. Mikołowskiej.  

Miasto dba o walory historyczne co wyrażone jest m.in. poprzez wzrost liczby udzielonych zwolnień 

od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych 

na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji. 

W 2019 roku w ramach projektu dotyczącego odnowienia zabytków architektury kontynuowano 

wsparcie dla prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach wpisanych 

do rejestru zabytków Katowic (rzymskokatolickie parafie i klasztor).  Rozbudowano systemy identyfikacji 

audiowizualnej i informacji turystycznej w Giszowcu oraz przygotowano materiały informacyjno-

promocyjne „Szlaku Moderny”. 

 

 



WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM METROPOLITALNOŚĆ I OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI 

AKTYWNOŚCI – WYDARZENIA I PRODUKTY METROPOLITALNE 

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

liczba korzystających z noclegów 
ogółem w turystycznych 
obiektach noclegowych 

313 826 317 673 336 041 391 028 434 986 421 240 

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 

turyści z Polski: 
23 976 

Turyści z zagranicy:  
3 618 

liczba uczestników wydarzeń 
kongresowo-konferencyjnych 
(szacunkowa) w MCK   

0 300 695 195 000 533 644 455 077 
 

616 750 
 

liczba studentów katowickich 
uczelni7 

49 227 47 834 46 482 44 679 42 620 45 475 

liczba studentów zagranicznych 947 1 182 1 341 1 362 1 405 1 377 

średni odsetek zagranicznych 
nauczycieli akademickich w 
liczbie nauczycieli akademickich 
ogółem 

1,66 1,56 1,81 1,97 1,91 0,9 

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

277 307 282 408 474 428 

liczba wydarzeń w MCK  0 135 254 232 209 300 

liczba zorganizowanych imprez 
strategicznych  

8 6 12 16 15 
11  

(9 bez 
współorganizacji) 

szacunkowa liczba uczestników 
imprez strategicznych 

159 133 59 466 266 267 310 447 271 126 
272 343  

(232 743 bez 
współorganizacji) 

                                                                 
7 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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METROPOLITALNA INFRASTRUKTURA I SIECI WSPÓŁPRACY  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 4 670 

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 

12 
Innowacje,  

sektor technologii 
energooszczędnych, 
transport kolejowy,  

ICT,  
nanotechnologie,  

gospodarka wodna, 
ochrona środowiska, 

medycyna, 
outsourcing, 
motoryzacja,  

sektor produkcyjny, 
innowacje 
społeczne, 
społeczna 

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 

Krajowe: 10 
Międzynarodowe: 7 
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METROPOLITALNA INFRASTRUKTURA I SIECI WSPÓŁPRACY  

liczba miast partnerskich 
Miasta Katowice 

13 13 13 13 13 13 

liczba projektów 
międzynarodowych 
realizowanych przez Miasto 
Katowice   

9 11 22 19 13 20 

 

 

 

METROPOLITALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE       

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

liczba wydarzeń zorganizowanych na Rynku  0 8 82 85 101 101 90 

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

4 2 1 3 5 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 

 
 

4 

                                                                 
8 W roku 2014 trwała przebudowa Rynku 



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 1. Uchwałą nr V/79/19 Rady Miasta Katowice z dnia 7 marca 2019 r. udzielono 
dotacji z budżetu Miasta Katowice na 2019 rok na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy następujących zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, zlokalizowanych w Katowicach: 

 
1.1. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana i Pawła Męczenników  

w Katowicach - Dębie: zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji  
i pokrycia dachu wieży oraz wymiana drewnianych podestów i schodów 
kondygnacji w wieży kościoła, remont i konserwacja wieży na poziomie 
dzwonów, a także wymiana konstrukcji i pokrycia daszków nad wejściami do 
kościoła i kaplicą zewnętrzną na elewacji absydy prezbiterium kościoła oraz 
wymiana obróbek blacharskich daszków, gzymsów i zwieńczeń elewacji 
kościoła  – kontynuacja prac – etap VII  
w kwocie: 260.000,00 zł. Ostateczna kwota przekazanej dotacji wyniosła: 
260.000,00 zł, przy całkowitym koszcie zadania: 345.896,86 zł; 

1.2. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Chrystusa Króla w Katowicach – 
remont konserwatorski elewacji kopuły, wymiana pokrycia dachu, remont 
konstrukcji dachowej gmachu Archikatedry pw. Chrystusa Króla  
w Katowicach w kwocie 400.000,00 zł. Ostateczna kwota przekazanej dotacji 
wyniosła 399.948,82 zł, przy całkowitym koszcie zadania: 1.861.959,23 zł; 

1.3.  Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach – prace 
konserwatorskie zewnętrznej stolarki drzwiowej Bazyliki pw. Św. Ludwika 
Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach  
w kwocie: 200.000,00 zł. Ostateczna kwota przekazanej dotacji wyniosła: 
200.000,00 zł, przy całkowitym koszcie zadania: 309.881,38 zł; 

1.4. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Katowicach-Załężu: konserwacja 
organów kościoła pw. Św. Józefa w Katowicach-Załężu – etap I w kwocie: 
121.695,00 zł. Ostateczna kwota przekazanej dotacji wyniosła: 121.695,00 zł, 
przy całkowitym koszcie zadania: 153.390,00 zł; 

1.5. Wspólnota Mieszkaniowa budynku mieszkalnego przy ul. Stanisława 
Kobylińskiego nr 5 w Katowicach – remont elewacji w kwocie 50.000,00 zł. 
Ostateczna kwota przekazanej dotacji wyniosła: 39.412,33 zł, przy 
całkowitym koszcie zadania w  wysokości: 186.525,89 zł. 

 
Udzielone dotacje przyczyniły się do poprawy stanu zachowania oraz utrwalenia 
zabytkowej substancji, (odnowienia) cennych katowickich zabytków architektury, 
w tym modernistycznej i funkcjonalistycznej, takich jak: Katedra pw. Chrystusa 
Króla oraz budynek mieszkalny położony przy  
ul. Kobylińskiego 5, stanowiący jedyną pozostałość funkcjonalistycznego gmachu 
przedwojennego Muzeum Śląskiego. 

 

2. Wykonanie, posadowienie i montaż elementów systemu identyfikacji wizualnej 
Osiedla Giszowiec w postaci 14 pylonów z tablicami informacyjnymi; 

3. Opracowanie systemu informacji turystycznej dla osiedla Giszowiec; 

4. Dalszy rozwój „Szlaku Moderny”: 

4.1. Wykonanie oraz montaż postumentu przy siedzibie Radia Katowice  
z wgłębionymi i wypełnionymi żywicą informacjami dot. nazwy szlaku, 
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PM1. Odnowienie zabytków architektury, w tym modernistycznej i funkcjonalistycznej 

budynku oraz architekta - rozszerzenie istniejącego Szlaku o obiekt Radia; 

4.2. Aktualizacja folderu oraz rozbudowa strony internetowej dedykowanej 
„Szlakowi Moderny”; 

4.3. Przygotowanie filmu informacyjno-promocyjnego o „Szlaku Moderny”; 

4.4. Druk plakatów, notesów, pocztówek, folderów, teczek nawiązujących 
do powstałego „Szlaku Moderny”; 

4.5. Wyróżnienie dla „Szlaku Moderny” w konkursie „Marka-Śląskie”. 

 

 

PM2. Przebudowa tkanki mieszkaniowej obszaru śródmiejskiego z wykorzystaniem technologii 
proekologicznych 

Status Realizacja przedsięwzięcia w latach następnych 

Podjęte działania Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach nie realizował działań 
w przedmiotowym zakresie w 2019r. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W obszarze śródmiejskim realizowanych jest kilka znaczących inwestycji budowlanych 
o charakterze mieszkaniowo-usługowym zlokalizowanych przy ul. Nadgórników (firma 
TDJ Estate), ul.  Opolskiej (firma Wawel Service), ul. Sokolskiej (firma Atal S.A.), 
ul. Mickiewicza (firma Cavatina Holding S.A.). Większość z tych inwestycji jest 
realizowanych w popularnym aktualnie modelu mixed-use, czyli połączeniu funkcji 
mieszkaniowej i usługowej. Przedsięwzięcia są znaczące pod względem skali oraz jakości 
architektury i będą wpływać na charakter śródmiejskiej zabudowy. Rozkład przestrzenny 
wymienionych przedsięwzięć pokazuje, że trwa trend lokalizacji tego typu inwestycji 
w kierunku zachodnim od Al. Korfantego. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Firma Base Camp rozpoczęła budowę domu studenckiego przy ul. Krasińskiego 29. Do 

dyspozycji studentów będą 733 pokoje. Inwestor planuje również realizację domu dla 

studentów w rejonie ul. Górniczej na około 600 pokoi. W bieżącym roku (2020) 

planowane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

W kwartale ulic Pawła, Wodna, Górnicza Uniwersytet Śląski planuje budowę domów 

akademickich w celu utworzenia kampusu uniwersyteckiego w bezpośrednim 

sąsiedztwie uczelni.  

Przy ul. Starowiejskiej 3 inwestor planuje budowę akademika (pozwolenie na budowę 

zostało wydane na firmę AGC Bytom).  

Mniejsi inwestorzy prywatni są również zainteresowani adaptowaniem istniejących 

budynków pod domy akademickie. Przykładem takich projektów jest przekształcenie 

w nowoczesny akademik dawnego hotelu „Polonia” przy ul. Kochanowskiego 3 czy 

kamienicy przy ul. Kościuszki 33 - Akademik Kościuszki 33. Utworzenie nowoczesnej 

przestrzeni dla studentów planowane jest również w obiekcie przy ul. Szkolnej 7. 
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PM5. Wykreowanie strefy „życia miejskiego”: Dworzec PKP – Rynek – Rondo – Strefa Kultury 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2019 r. na Rynku odbyło się 90 imprez o różnym charakterze. Wśród największych 
wydarzeń znalazły się: Wielki Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, sezonowy zlot food 
trucków (Rynek Smaków), Jarmark Wielkanocny oraz jeden z najbardziej atrakcyjnych 
w Polsce Jarmark Bożonarodzeniowy. W ubiegłym roku w tej przestrzeni odbyły się 
również między innymi: Katowicki Dzień Seniora, Centralne Obchody Dnia Serca,  
a także Juwenalia Śląskie oraz piknik rodzinny Tour de Pologne. Odbywające się 
na katowickim Rynku wydarzenia gromadzą każdego roku liczne grono zadowolonych 
odbiorców, zaś ich wydźwięk jest bardzo pozytywny. 
  
W roku 2019 na terenie Strefy Kultury, tj. na placu Sławika i Antalla oraz na parkingach A, 

B i C, odbyło się ponad 20 wydarzeń, w tym największy w tej części Europy festiwal Tauron 

Nowa Muzyka, Europejski Kongres Gospodarczy, Międzynarodowe Targi Górnictwa, 

Przemysłu Energetycznego i Hutniczego czy charytatywny rajd samochodowy Złombol. 

Ponadto zorganizowano także : 

 Śląski Festiwal Nauki 

 Intel Extreme Masters 

 V Światowa Konferencja WADA dotycząca dopingu w sporcie 

 Festiwal Muzyki Dętej Move Your Brass  

 Urodziny Miasta Kocham Katowice  

 Inwazję Sztukmistrzów  

 Katowice JazzArt Festival  

 

 

PM6. Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Trwają prace projektowe. Termin zakończenia: I półrocze 2020r. Wykonano 

dokumentację projektowo-kosztorysową, przebudowano pomieszczenie serwerowni. 

 

PM7. Utworzenie Centrum Nauki 

Status W trakcie realizacji  

Podjęte działania Zadania zrealizowane w 2019 roku: 

1. Analiza możliwości i zagrożeń związanych z niekorzystnymi wynikami 

przeprowadzonej 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. 

2. Rozpoczęcie procedury konkursowej Konkursu na opracowanie koncepcji 

urbanistyczno-architektonicznej Centrum Nauki w Katowicach w ramach zadania 

inwestycyjnego „Budowa Centrum Nauki w Katowicach”. 

3. Przygotowanie Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-

architektonicznej Centrum Nauki w Katowicach. 

4. Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Nauki w Katowicach. 

5. Wykonanie Kwerendy archiwalnej i ikonograficznej budynku Hali Parkowej 

w Katowicach. 

6. Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów  

w rejonie ul. Ceglanej.  

7. Prace nad założeniami merytorycznymi Centrum z udziałem ekspertów, w tym 

warsztaty prowadzone metodą Design Thinking przez IBM Global Services Delivery 

Centre Polska Sp. z o.o. 
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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 konkurach 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 SUM są zapraszani do dzielenia się 
swoimi osiągnięciami w zakresie prowadzonych prac badawczych. 

 

PM9. Utworzenie centrum transferu technologii energooszczędnych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Urząd Miasta Katowice 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 obecnie, 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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POLE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Składowymi pola strategicznego Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy są:  

 nowa gospodarka, środowiska i sieci innowacyjne, 

 instytucje wsparcia biznesu,  

 aktywność ludzi młodych w tworzeniu nowej gospodarki,  

 lokalna przedsiębiorczość i rzemiosło. 

Za główny priorytet w ramach tego pola strategicznego uznaje się przyspieszenie rozwoju nowej 

gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne generowane przez endogeniczny potencjał 

przedsiębiorczości i badawczo-rozwojowy. Pozwoli to Katowicom stać się miastem zaawansowanych 

technologicznie branż usługowych i przemysłowych obecnych na rynkach międzynarodowych. 

Firmy zlokalizowane w Katowicach, z powodzeniem funkcjonują w skali międzynarodowej. Spółka 

Kotrak S.A., która jest integratorem systemów informatycznych oraz producentem nowoczesnych 

aplikacji biznesowych, działa w skali globalnej m.in. w: Brazylii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, 

Niemczech, Rosji, Wietnamie, Republice Czeskiej oraz Republice Południowej Afryki, dostarczając 

oprogramowanie dla firm, sklepów, placówek medycznych, restauracji oraz branży budowlanej. ABYSS 

GLASS Group Sp. z o. o., zajmująca się produkcją interaktywnych luster, dokonała wdrożeń w Niemczech, 

Francji, Czechach, Australii, Rosji, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych. Elektrobudowa S.A. prowadzi 

działalność m.in.: w Rosji, na Ukrainie i w Arabii Saudyjskiej, uczestniczy w realizacjach m.in. w: Estonii, 

Luksemburgu, Niemczech, Holandii i Finlandii.  FAMUR S.A. należący do czołówki światowych 

producentów maszyn i urządzeń górniczych dla przemysłu wydobywczego buduje silną pozycję na arenie 

międzynarodowej m.in. w Bośni i Hercegowinie, USA, Kosowie, Meksyku, Argentynie, Bułgarii, Turcji, 

Mozambiku, Indiach, Czechach, Ukrainie, Rosji, Białorusi, Słowacji, Iranie, Kazachstanie oraz Wietnamie. 

NETIZENS Sp. z o.o. oferuje dedykowane rozwiązania programistyczne i inżynierskie; zrealizowała ponad 

1100 projektów tworząc dedykowane oprogramowania i aplikacje dla agencji marketingowych oraz 

działów IT. Realizuje projekty w Polsce i za granicą m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz Skandynawii. 

Pod koniec 2019 roku działalność rozpoczął Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Koszt 

adaptacji budynku przy ul. Teatralnej 17a oraz wyposażenia wyniósł ponad 5,7 mln zł. Celem Rawa.Ink 

jest tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-up’ów, budowanie platformy współpracy 

między samorządem, uczelniami, biznesem oraz lokalną społecznością. Rawa.Ink aktywizuje oraz udziela 

wsparcia osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powyższe cele realizowane 

są poprzez: wynajem pomieszczeń biurowych, biurek do pracy indywidualnej, fab-lab’u (pracownie 

umożliwiające stworzenie realnych rzeczy na podstawie własnych projektów), przestrzeni 
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coworkingowej, sali konferencyjnej; świadczenie doradztwa w zakresie prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej i wdrażania innowacyjnych rozwiązań; działalność szkoleniową; organizację 

konferencji, seminariów, warsztatów, wizyt studyjnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; 

promowanie rozwiązań innowacyjnych i rozwoju przedsiębiorczości; pomoc przedsiębiorstwom 

w nawiązywaniu współpracy, w tym zagranicznej. W celu realizacji powyższych działań podpisano listy 

intencyjne z firmami i instytucjami, które mają stanowić bazę mentorską dla powstających nowych 

inicjatyw. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink jest również częścią projektu „Fabryka 

Zrównoważonego Rozwoju Praktyk Przedsiębiorczych”. W projekcie poza Katowicami biorą udział 

miasta: Saint-Etienne (Francja), Tamatave (Madagaskar), Sierre (Szwajcaria), Monastyr (Tunezja). 

Głównymi celami projektu są: budowanie relacji pomiędzy lokalnymi instytucjami zajmującymi się 

wspieraniem przedsiębiorczości, budowanie relacji pomiędzy firmami chcącymi wejść na rynki 

międzynarodowe i przygotowanie pobytu firm w miastach partnerskich. 

W Katowicach w roku 2019 odnotowano znaczny spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, które 

osiągnęło rekordowo niską wartość 1,0. Dodatkowo zaobserwowano wzrost liczby osób prowadzących 

działalność gospodarczą w sektorze prywatnym, przy jednoczesnym wzroście odsetka mikro 

przedsiębiorstw oraz spadku odsetka małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw. Odnotowano ponadto znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających 

ze zwolnień z podatku od nieruchomości oraz wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w sektorze przedsiębiorstw, które wyniosło 6 209,63 zł w relacji do przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia notowanego w województwie śląskim – 5 311,15 zł oraz w Polsce  -  5 169,06 zł.  

Wspierano rozwój zaawansowanych technologii oraz wzmacniano potencjał rozwojowy branż 

kreatywnych, sektora przemysłu muzycznego i sztuki audiowizualnej, dzięki czemu wzrósł udział nowo 

zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego pomimo spadku liczby nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarki narodowej. 

Wzbogacona została katowicka oferta turystyki biznesowej poprzez organizację i współorganizację 

wydarzeń. Wzrosła liczba wydarzeń skierowanych do firm innowacyjnych, kreatywnych i start-upów oraz 

liczba wydarzeń branżowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto Katowice. W 2019 

roku w Katowicach odbyło się wiele ważnych wydarzeń, w tym cykliczne takie jak m.in. Intel Extreme 

Masters czy Europejski Kongres Gospodarczy.  

 

 

  



WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

                     

      

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

liczba wydarzeń branżowych 
organizowanych/współorganizowanych przez Miasto 
Katowice 

11 11 11 8 8 
 

16 

 

 

AKTYWNOŚĆ LUDZI MŁODYCH W TWORZENIU NOWEJ GOSPODARKI  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 2,0 

NOWA GOSPODARKA – ŚRODOWISKA I SIECI INNOWACYJNE 

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

7,90 7,04 7,76 8,00 7,8 8,35 

liczba przekazanych materiałów informacyjno-
promocyjnych, w tym ofert inwestycyjnych 

560 551 854 802 965 998 

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

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

3 7 12 9 9 12 
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AKTYWNOŚĆ LUDZI MŁODYCH W TWORZENIU NOWEJ GOSPODARKI  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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) 

AIP: 28 (UŚ i GWSH)  

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

253 130 173 172 129 119 

 

 

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RZEMIOSŁO      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą – sektor 
prywatny  

27 459 27 339 26 962 26 902 27 504 27 976 

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

363 239 268 263 202 
 

188 
 

liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach refundacji kosztów doposażenia 
stanowisk pracy  

36 32 48 16 21 6 

liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki narodowej 

3 356 3 596 3 545 3 501 3 547 3 485 

odsetek mikro przedsiębiorstw w liczbie 
przedsiębiorstw ogółem 

93,72 93,84 93,88 94,04 94,55 94,80 

odsetek małych i średnich 
przedsiębiorstw w liczbie 
przedsiębiorstw ogółem 

6,04 5,94 5,90 5,76 5,23 4,1 

stopa bezrobocia rejestrowanego 4,7 3,8 2,8 2,2 1,6 1,0 
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LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RZEMIOSŁO      

przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw 

5 399,30 5 325,28 5 240,67 5 271,70 5 672,36 6 209,63 

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  

359 238 262 219 x* x* 

liczba przedsiębiorstw korzystających ze 
zwolnień z podatku od nieruchomości 

18 18 18 20 15 25 

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

- 9 3 19 51 41 6 

 

 

                                                                 
9 Dane gromadzone od momentu utworzenia Referatu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2015 r. 



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 Efektywność energetyczna to zagadnienie zyskujące na znaczeniu w kontekście rozwoju 

miast. Jej współczynnik stanowić będzie o ekonomicznej przewadze regionu. Głównym 

tematem związanym z rozwojem branży energetycznej jest elektromobilność, dlatego 

w naszych działaniach stawiamy na promocję i wspieranie współpracy pomiędzy 

samorządem, nauką i biznesem w temacie budowy sieci stacji ładowania oraz sieci usług 

współdzielenia, świadczonych w oparciu o samochody i urządzenia z napędem 

elektrycznym. Duże znaczenie we wzajemnej współpracy miały również wydarzenia 

współorganizowane m.in. podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 

(współpraca z ING Bank Śląski S.A., Magenta Grupa Tauron, Green Goo, Blinkee.city, 

Innogy). Działania miasta na rzecz rozwoju projektów z obszaru efektywności 

energetycznej zostały zaprezentowane m.in. podczas Regionalnego Forum 

Energetycznego Województwa Śląskiego 21 - 22 listopada 2019 r. 

Ponadto, w kwietniu 2019 r. w Katowicach podpisano deklarację Driving Change 
Together, owoc polskiej prezydencji COP24. Deklaracja dotyczy partnerstwa na rzecz 
rozwoju elektromobilności. Prezydent Miasta Katowice podpisał deklarację obok 
przedstawicieli 43 krajów świata i licznych organizacji międzynarodowych, które 
zobowiązały się do rozwijania elektromobilności. 

 

PP2. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenach poprzemysłowych w Szopienicach 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Przedmiotowe tereny zostały zamieszczone w Miejskim Systemie Zarządzania - 
Katowickiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) w Geoportalu Inwestycje, 
jak również informacje na ich temat prezentowane są na spotkaniach  
i przesyłane inwestorom, którzy wyrazili zainteresowanie terenami typu "brownfield".  

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Zainicjowano działania mające na celu realizację na terenach pokopalnianych projektu 

pn. „Dzielnica Nowych Technologii w Katowicach” - utworzenie Katowickiego Hubu 

Gamingowo-Technologicznego. Kompleks biurowo-technologiczny hubu ma służyć jako 

miejsce edukacyjne i centrum projektowe dla potrzeb technologicznych. W praktyce 

stanie się siedzibą firm wysokich technologii, w szczególności branży gier 

komputerowych i e-sportu. Na potrzeby projektu zostanie zagospodarowany obszar 

20 hektarów wokół szybu „Pułaski” wchodzącego w skład wygaszonej kopalni 

„Wieczorek”. Inwestycja ma w sumie kosztować ok. 950 mln zł i będzie kolejnym etapem 

rewitalizacji dzielnicy Janów-Nikiszowiec. Trwają prace przygotowujące przejęcie 

gruntów i budynków. W ramach projektu „Dzielnica Nowych Technologii” istnieje szansa 

na zagospodarowanie terenów i zabudowy wokół szybu „Poniatowski” na funkcje 

edukacyjno-rekreacyjne jako uzupełnienie przyszłego hubu technologicznego. 
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PP4. Utworzenie centrum firm start-up’owych oraz rozwoju przedsiębiorczości młodych osób  
z wykorzystaniem postindustrialnej przestrzeni kulturowej 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W grudniu 2019 r. zainaugurowano działalność Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 

Rawa.Ink który ma się stać miejscem animowania środowiska star-up’ów w Mieście. 

W tym celu podpisano kilkadziesiąt listów intencyjnych z firmami i instytucjami, które 

mają stanowić naturalną bazę mentorską dla nowych inicjatyw star-up'owych. 

W budynku Inkubatora przygotowano infrastrukturę przewidzianą dla start-up’ów, czyli 

biura i miejsca pracy indywidualnej, które są dostępne na preferencyjnych warunkach dla 

młodych firm (do 3 lat), a także przestrzeń coworkingową dostępną dla wszystkich 

chętnych. Budynek usytuowany jest w dogodnej dla małych firm lokalizacji w centrum 

Miasta. 

Przykładem doskonałego wykorzystania przestrzeni postindustrialnej dla innowacyjnych 

inicjatyw gospodarczych w Katowicach jest teren Porcelany Śląskiej, z którą Miasto 

utrzymuje stały kontakt. W zabudowaniach byłej fabryki swoje siedziby i pracownie 

znalazło wiele innowacyjnych firm.  

Najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi dziś zespół zarządzający Miejskim 

Inkubatorem Przedsiębiorczości Rawa Ink. jest, zapowiadany przez władze Miasta, 

konkurs dla start-up’ów. Ma to być cykliczne wydarzenie z budżetem ok. 1 mln zł, 

rozłożone na kilka edycji. Rok 2019 został poświęcony na koncepcyjne przygotowania 

tego przedsięwzięcia i zawiązanie współpracy z instytucjami, które będą bardzo pomocne 

w realizacji konkursu. Jego cel jest ambitny, ponieważ polega na zbudowaniu solidnego 

ekosystemu start-up’owego w Katowicach, którego istnienie jest dzisiaj postrzegane, 

jako spora przewaga konkurencyjna danego miasta. Celem konkursu jest też 

wypromowanie Katowic, jako miejsca przychylnego tego typu firmom. Jednym 

z czynników wspomagających całe zamierzenie marketingowe jest spuścizna 

postindustrialna, chodzi o tradycje ośrodka przemysłowego, który z regionu ciężkiego 

przemysłu chce w dalszym ciągu przekształcać się w region nowoczesnych technologii 

i ma na tej drodze odnotowane spore sukcesy. 

 

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

Status W trakcie realizacji  

Podjęte działania Współpraca 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, Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.  

 

PP6. Wspieranie rozwoju sektora firm nanotechnologicznych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Miasto Katowice jest członkiem – założycielem Śląskiego Klastra Nano, który został 

utworzony w celu rozwoju i wzmacniania pozycji nanotechnologii na krajowym  

i europejskim rynku wysokich technologii.  

W 2019 r. Urząd Miasta Katowice był partnerem trzech spotkań Śląskiego Klastra NANO, 

konferencji InterNanoPoland oraz "Śniadania dla innowacji" organizowanego przez 

klaster. Udział miasta w niniejszych wydarzeniach stanowi kontynuację dotychczasowych 

działań polegających na promocji Katowic, jako miasta innowacyjnego oraz 

wspierającego innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez współorganizację branżowych 

spotkań specjalistycznych w zakresie wykorzystywania nanotechnologii.  
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PP7. Wzmacnianie potencjału rozwojowego branż kreatywnych (architektury, designu i gier 
komputerowych) 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W celu zmaksymalizowania korzyści płynących z rozwoju sektora gier wideo, w której 
wykreowaniu Katowice poprzez organizację Intel Extreme Masters mają swój aktywny 
udział, rozpoczęto działania mające na celu wzmocnienie rozwoju branż kreatywnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem branży gamingowej i e-sportowej. Opracowano projekt 
utworzenia „Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego”, który w znaczący 
sposób wzmocni pozycję Katowic i całego regionu w staraniach o przyciągnięcie 
najbardziej pożądanych dziś inwestorów technologicznych. Koncentracja firm z branży 
gamingowej oraz e-sportowej jest szansą nie tylko na wzmocnienie potencjału 
gospodarczego, ale również na wypromowanie tego miejsca, jako liczącego się na świecie 
ośrodka kreatywnego przemysłu, wykorzystującego najnowsze technologie. Należy 
zaznaczyć, iż w Katowicach funkcjonuje już kilka podmiotów z branży gamingowej 
np. Artifex Mundi S.A., Code Horizon Sp z o.o.,  DevHero.es, Garmory Sp. z o.o. Sp. k., 
Incuvo S.A., JUJUBEE S.A., Keywords Studios,  Rejected Games Sp. z o.o., Torquemada 
Games s.c., które w ramach katowickiego hubu będą mogły znaleźć realne korzyści dla 
dalszego wzrostu. Działalność i dorobek mniejszych firm są bardzo ważnym czynnikiem 
decydującym o zainteresowaniu dużego podmiotu. Jego pojawienie się w dużym stopniu 
zmienia rynek, ale przynosi wzrost potencjału miejsca, w którym dochodzi 
do koncentracji podmiotów jednej branży. Współpraca urzędu z instytucjami wsparcia 
rozwoju, takimi jak ARP Games, PFR, inkubatory przedsiębiorczości, firmy technologiczne 
itp., pozwoli na dodatkowe uatrakcyjnienie warunków dla rozwoju tej branży. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W minionym roku Miasto wspierało produkcję m.in. takich filmów jak: serial TVP 
„Stulecie winnych”, film produkcji i reżyserii braci Węgrzyn „Krime Story”, „Flavor of 
Poland” - realizowany dla Amerykańskiej Telewizji Publicznej PBS/ATP, film produkcji 
Discovery dla kanału Travel Channel. 
Prócz tego na terenie miasta realizuje się, podobnie jak w ub. roku, 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, a także zabytkowej 
dzielnicy Katowic - osiedla Nikiszowca. 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. 
Łącznie w 2019 roku zwrócono się do Miasta w sprawie 13 produkcji filmowych. 
Ponadto w mieście odbyły się: 

 Ars Independent Festival  

 Katowicka Noc Galerii NOC-K  

 Katowice Street Art Urban Sound  

 

PP9. Wspieranie rozwoju przemysłu muzycznego oraz sektora festiwali muzycznych 

Status W trakcie realizacji  

Podjęte działania  Promocja miasta na płycie Marcina Wyrostka „Harmonia Świąt”; 

 Promocja miasta podczas wydarzenia pn. „Jazz Art Fashion Festival”; 

 Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z organizowanym w czerwcu 2019 
roku w Katowicach Festiwalem Muzyka+Nauka; 

 Promocja miasta podczas koncertu Riedel4Riedel; 

 Przygotowanie relacji video z wydarzenia pt. SCENOZSTĄPIENIE, który miał miejsce 
9 czerwca 2019 r. na Stadionie Śląskim; 

 Promocja miasta podczas cyklu imprez letnich, tj. Upper Festival oraz Targ Nocny, które 
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PP9. Wspieranie rozwoju przemysłu muzycznego oraz sektora festiwali muzycznych 

miały miejsce w Fabryce Porcelany w Katowicach; 

 Wykonanie instrumentalnego koncertu „Marcin Wyrostek & Corazon” (26.05.2019 r.) 

 Promocja miasta podczas „1. Międzynarodowego Konkursu Gitarowego  
w Katowicach”; 

Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z odbywającym się w dniu  
23 sierpnia 2019 roku koncertem Golec uOrkiestry pt. „Symphoethnic”  
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 
 
Ponadto w mieście odbyły się następujące imprezy i przedsięwzięcia:  

 Off Festival  

 Tauron Nowa Muzyka  

 Projekt Dzielnica Brzmi Dobrze  

 Biuro Dźwięku Katowice  

 Katowicki Radar Muzyczny  

 Muzykogranty  

 Silesian Jazz Festival  

 Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków  

 Szlak Śląskiego Bluesa  

 Rawa Blues Festival  

 Męskie granie  

 90’Festival  

 Crossroads  

 Festiwal Katowice Kultura Natura  
 

 
Miasto współpracuje z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia  
w Katowicach oraz konsorcjum firm technologicznych (IBM Polska, Fujitsu Technology 
Solutions, ING Bank Śląski S.A.) w ramach nowatorskiego projektu trenowania sztucznej 
inteligencji IBM Watson w obszarze muzyki klasycznej. Projekt polega na stworzeniu 
chatbota, z którym będzie można porozmawiać o muzyce klasycznej w języku polskim. 
Projekt w postaci gotowego produktu ma zostać zaprezentowany na Festiwalu Muzyka + 
Nauka w czerwcu 2020r. Jeśli nie dojdzie do organizacji festiwalu w tym czasie możliwa 
jest opcja prezentacji w sieci. 
 

 

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 W Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się  piąta 
Światowa Konferencja WADA dotycząca dopingu w sporcie. Przedstawiciele ruchu 
sportowego, rządów oraz krajowych i regionalnych organizacji antydopingowych; 
wraz z zawodnikami, ich otoczeniem, mediami i innymi ekspertami antydopingowymi 
spotkali się w Katowicach, aby podsumować ewolucję Clean Sport oraz przeprowadzić 
dyskusje i debaty na wysokim szczeblu dotyczące globalnego programu 
antydopingowego, jego praktyk i procesów. W konferencji udział wzięło 1600 
uczestników. 
Ważniejsze imprezy  i wydarzenia w 2019r. 
1. Śląski Festiwal Nauki 12-14 stycznia  
2. Intel Extreme Masters  22-24 lutego oraz 1-3 marca  
3. 76. Tour de Pologne  - 4 sierpnia  
4. Silesia Marathon 5 października  
5. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 
6. Europejski Kongres Gospodarczy  
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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 

7. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
8. Rawa Blues Festival 
9. OFF Festival 
10. Fryderyk. Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzowej 
Urząd Miasta Katowice aktywnie wspiera inicjatywy mające na celu organizację 
ciekawych wydarzeń w mieście - wydarzeń o znaczeniu lokalnym, regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. Wszystkie organizowane wydarzenia wzbogacają 
ofertę biznesową i kulturalną Katowic.  
Są dodatkowym bodźcem do rozwoju w kierunku nowych technologii, start-up’ów, 
elektromobilności. Ponadto wysokiej jakości infrastruktura kongresowo-
wystawiennicza Katowic przyczynia się do zwiększenia liczby i rangi wydarzeń 
kongresowych oraz wystawienniczych. Miasto aktywnie uczestniczyło w organizacji 
następujących wydarzeń biznesowych, w tym o charakterze międzynarodowym, np.: 
- Property Forum, 24-25.01.2019 r. 
- Europejski Kongres Gospodarczy, 13-15.05.2019 r. 
- European Start-up Days, 14-15.05.2019 r. 
- Impact mobility rEVolution`19, 09-10.10.2019 r. 

- IX Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 16-18.10.2019 r. 
- Cybersec – European Cybersecurity Forum, 29-30.10.2019 r. 
 
 
 

 

  



53 
 

POLE STRATEGICZNE TRANSPORT I LOGISTYKA MIEJSKA 

Składowymi pola strategicznego Transport i logistyka miejska są:  

 sieci transportowe zapewniające połączalność w różnych skalach i zasięgach przestrzennych,  

 infrastruktura wielofunkcyjnych systemów transportowych i logistyki miejskiej,  

 inteligentne zarządzanie systemami transportowymi i logistycznymi. 

Za główny priorytet w ramach tego pola strategicznego uznaje się wzrost mobilności mieszkańców  

i ludności funkcjonalnej oparty na nowoczesnej infrastrukturze transportowo-logistycznej. Pozwoli 

to Katowicom na stanie się miastem dysponującym zintegrowanym (wewnętrznie i zewnętrznie), 

zrównoważonym i sprawnym systemem transportowo-logistycznym. 

Katowice oraz cała Metropolia obsługiwane są przez Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice  

w Pyrzowicach (Katowice Airport KTW) położony w odległości 30 km na północ od centrum miasta. 

Lotnisko, obsługuje loty do ponad 50 miast. W 2019 r. obsłużyło prawie 5 mln pasażerów; wykonano 

ponad 41 tys.  operacji startów i lądowań - najwięcej w historii lotniska, biorąc pod uwagę rok 

kalendarzowy. W 2019 r. odnotowano rekordowe wyniki w przewozach czarterowych oraz w segmencie 

przewozów cargo. Infrastruktura lotniska podlega stałej rozbudowie: w sierpniu 2019 r. rozpoczęła się 

rozbudowa terminala pasażerskiego B (zwiększenie powierzchni obiektu o 40%); prowadzona była 

budowa centralnej wartowni (skróci i usprawni czas kontroli bezpieczeństwa ludzi i pojazdów 

przemieszczających się na strefę zastrzeżoną), natomiast w październiku 2019 r. nastąpiła oficjalna 

inauguracja procesu operacyjnego nowej wieży kontroli lotów. 

W 2019 wzrosła liczba wozokilometrów (szczególnie komunikacji autobusowej), jak i liczby miast 

bezpośrednio skomunikowanych z Katowicami oraz utrzymano liczbę linii komunikacji miejskiej.  

W mieście systematycznie wycofywano z użytkowania autobusy PKM Katowice spełniające najniższe 

normy emisji spalania (Euro 1-3), przy jednoczesnym wzroście liczby elektrycznych i proekologicznych 

pojazdów komunikacji miejskiej.  

Wzrost świadomości i odpowiedzialności ekologicznej mieszkańców Katowic przejawia się również  

we wzroście odsetka zarejestrowanych samochodów elektrycznych i hybrydowych w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych samochodów osobowych. 

W ramach działań inwestycyjnych kontynuowano budowę systemu zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych i rozbudowę sieci dróg publicznych. Zwiększono o ponad 10% powierzchnię strefy 

„Tempo 30”, a także kontynuowano działania zmierzające do budowy inteligentnego systemu 

zarządzania ruchem.  
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Zgodnie z „Polityką rowerową miasta Katowice” rozwijany był system transportu i rekreacji rowerowej. 

Mając na względzie poprawę dostępności do systemu, zwiększono liczbę automatycznych stacji roweru 

miejskiego na terenie miasta, z 54 w 2018 roku do 76 w 2019 roku. W konsekwencji znacznie wzrosła 

także, liczba rowerów miejskich (prawie o 38% w porównaniu do roku 2018) oraz ilość wypożyczeń.  

Wybudowano również ponad 3 km nowych odcinków dróg rowerowych, łącznie od 2014 roku 

wybudowano ich niemal 30 km. 

Katowice są pierwszym miastem, które wypełniło zapisy ustawy o elektromobilności, znajdują się 

na czele miast z największą infrastrukturą w tym zakresie w Polsce. W roku 2019 na terenie miasta 

funkcjonowało 87 punktów ładowania (obecnie funkcjonuje już 115 ogólnodostępnych punktów 

ładowania, kolejnych 11 punktów jest w trakcie uruchamiania, natomiast 23 punkty znajdują się 

w budowie i zostaną uruchomione do końca roku (stan na maj 2020). Stacje ładowania znajdują się 

w Śródmieściu, przy centrach przesiadkowych, w okolicach najważniejszych budynków użyteczności 

publicznej, wzdłuż najważniejszych tras oraz na terenach największych osiedli mieszkaniowych. Projekt 

budowy sieci ładowarek wpływa pozytywnie na możliwość rozwoju floty pojazdów elektrycznych na 

terenie miasta, poprzez stworzenie warunków technicznych do podjęcia decyzji o zakupie tego typu, 

bezemisyjnych pojazdów przez osoby prywatne oraz firmy. Liczba pojazdów elektrycznych w mieście 

wzrasta z miesiąca na miesiąc. W 2019 roku podpisano deklarację Driving Change Together, owoc 

polskiej prezydencji COP24, dot. partnerstwa na rzecz rozwoju elektromobilności. 

Ponadto w mieście w 2019 roku kontynuowano działania mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa 

energetycznego. Rozpoczęto wdrażanie systemu typu „smart grid” w sferze dystrybucji mediów 

komunalnych. 

 

 



WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM TRANSPORT I LOGISTYKA MIEJSKA 

INFRASTRUKTURA WIELOFUNKCYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I LOGISTYKI MIEJSKIEJ    

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

łączna długość dróg [km] 556,4 561,4 562,8 564,1 565,5 566,7 

łączna długość dróg 
rowerowych [km]10 146,3 148,2 151,61 158,7 163,1 166,2 

                                                                 
10 Wartość uwzględnia także odcinki likwidowane 

SIECI TRANSPORTOWE       

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

liczba pasażerów 
korzystających z usług 
komunikacji miejskiej  

75 922 029 75 922 029 73 020 905 72 722 307 76 111 695 76 111 592 

liczba miast bezpośrednio 
skomunikowanych z 
Katowicami komunikacją 
miejską 

25 26 26 26 25 27 

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) 

 
20 459 582,6 

 
(autobusowe:  
15 754 571,4 
tramwajowe:  
4 705 011,2) 

 

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

31 
87 

29 
92 

32 
95 

34 
124 

51 
107 

51 
107 

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

0 0 0 0 1 1 
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INFRASTRUKTURA WIELOFUNKCYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I LOGISTYKI MIEJSKIEJ    

liczba centrów 
przesiadkowych na terenie 
miasta 

0 0 0 0 1 
 

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% 0 0,00% 

Euro 2 90 35,57% 83 31,56% 70 28,57% 31 11,97% 11 4,40% 5 1,99% 

Euro 3 57 22,53% 58 22,05% 57 23,27% 55 21,24% 51 20,40% 28 11,16% 

Euro 4 5 1,98% 5 1,90% 5 2,04% 5 1,93% 5 2,00% 5 1,99% 

Euro 5 15 5,93% 15 5,70% 15 6,12% 15 5,79% 15 6,00% 15 5,98% 

EEV 75 29,64% 75 28,52% 75 30,61% 75 28,96% 75 30,00% 75 29,88% 

Euro 6  0 0,00% 23 8,75% 23 9,39% 78 30,12% 93 37,20% 118 47,01% 

ELECTR.  - - - - - 5 1,99% 

liczba osób korzystających z 
centrów przesiadkowych 

0 0 0 0 0 11 
5 803 (wydanych biletów 

z parkomatów ) 

liczba miejsc parkingowych 
w centrach przesiadkowych  

0 0 0 0 110 110 

liczba wypożyczeń roweru 
miejskiego 

system działa od 
2015 roku 

7 500 38 200 103 600 209 100 243 000 

liczba stacji roweru 
miejskiego na terenie miasta 

3 11 35 54 76 

liczba rowerów w systemie 
roweru miejskiego 
 

24 88 288 450 620 

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

0,06 0,13 0,26 0,57 0,91 1,23 

długość wybudowanych dróg 
[km]  

6,614 5,08 1,397 1,24 1,43 1,195 

                                                                 
11 W listopadzie 2018 zakończono prace budowlane przy Centrum Przesiadkowym Ligota. Wszystkie funkcjonalności Centrum zostały uruchomione w  2019 r. 
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INFRASTRUKTURA WIELOFUNKCYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I LOGISTYKI MIEJSKIEJ    

długość wyremontowanych 
dróg [km]  

10,51 9,97 11,164 1,85 14,7 1,550 

długość nowych dróg 
rowerowych [km]  

5,3 1,9 6,61 7,1 4,31 3,121 

długość wyremontowanych 
dróg rowerowych [km]  

realizowane w ramach bieżącej 
działalności 

0,95 7,0 0 0 

powierzchnia strefy „Tempo 
30”  
[% pow. miasta] 

strefa została 
wdrożona w 2015 

roku  

 
1,9km2 
1,15 12  

 

 
1,9km2 
1,15 12 

 

1,9km2 

1,15 12 

 
1,9km2 
1,15 12 

 

 
2,1 km2 

1,27 
 

 

 

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI I LOGISTYCZNYMI   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ocena bezpieczeństwa energetycznego [w skali 1-5] 13 4 4 4 4 4 4 

liczba zatwierdzonych projektów organizacji ruchu 
drogowego  

812 767 814 900 877 1108 

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 
 

1 215,49 

                                                                 
12 Korekta wartości wskaźnika za lata 2015-2018; podana w Raporcie o stanie miasta Katowice 2018 wartość 7% uwzględniała strefę ograniczenia prędkości do 30 km/h 
obowiązującą w całym mieście; prezentowana aktualnie wartość wskaźnika dotyczy strefy „Tempo 30” obowiązującej w Śródmieściu.  
13 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, gdzie 5 to ocena najlepsza. 



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 było w ramach inwestycji pn. Katowicki System 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” z dofinansowaniem 
w ramach POIiŚ, oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
w miastach – działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. 
Wykonawca zadania to BUDIMEX S.A.– umowa na wykonanie zamówienia podpisana 
została w dniu 15.02.2018 r. na kwotę 56 870 337,72 zł. W 2019 kontynuowano 
wykonywanie przedmiotu umowy. 

 

PT2. Budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Działania podjęte w 2019 roku:  
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie" –  
W okresie sprawozdawczym realizowano prace budowlane. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów Pętla”  
W okresie sprawozdawczym realizowano prace budowlane. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota" 
Projekt zakończono. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa" 
Roboty budowlane zaplanowano do zakończenia w 2020 roku. Przygotowano i ogłoszono 
przetarg na dostawę wyposażenia budynku obsługi podróżnych – trwają prace komisji 
przetargowej. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie” 
Opracowano koncepcję dla realizacji parkingu tymczasowego. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana" 
Trwają prace projektowe. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Kostuchna” 
Trwa procedura uzyskania decyzji OOŚ o uwarunkowaniach środowiskowych 

 

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 i na usługi pełnienia Nadzoru autorskiego. 
Trwają roboty budowlane. 
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PT4. Budowa dróg na kierunku północ – południe dla odciążenia obszaru śródmiejskiego 

Status Przygotowanie do realizacji 

Podjęte działania W roku 2019 kontynuowane było 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”. Rozpoczęło się postępowanie dot. decyzji 
środowiskowej. 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 dotyczące 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 2022. W dniu 10.05.2018 r. przekazana została 
informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach poddziałania 4.5.1 RPO WSL 2014-
2020 w formule ZIT, w dniu 28.06.2018 r. zawarta została umowa dot. 
dofinansowania. 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 naprowadzanie na wolne miejsca postojowe. 
System powinien być kompatybilny z inteligentnymi systemami zarządzania 
transportem planowanymi, wdrażanymi i funkcjonującymi na obszarze miasta 
i aglomeracji oraz powinien wykorzystywać aktualnie funkcjonujące rozwiązania 
techniczne możliwe  do wykorzystania. Na zlecenie Miasta Katowice w poprzednich 
latach 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” i wyłoniono w ramach procedury przetargowej 
Inżyniera Kontraktu, natomiast w 2019 r. Inżynier Kontraktu zmodyfikował 
dokumentację do kolejnego przetargu w związku z unieważnieniem pierwszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Katowicki Inteligentny 
System Zarządzania Transportem z uwagi na ceny wszystkich ofert przekraczające 
środki, jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia. W 2019 
rozpoczęto drugie postępowanie, w którym termin składania ofert przedłużono 
do dnia 21.01.2020 r. 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”. 
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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 zaktualizowanym Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego są sformułowane podstawowe 
założenia odnoszące się do procesu realizacji kolejowego ruchu 
metropolitalnego/aglomeracyjnego. Uruchomienie systemu kolei metropolitalnej 
widnieje 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. Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia wykonuje zadania w zakresie organizowania publicznego transportu 
zbiorowego w związku metropolitalnym. Wstępem i podstawą do dalszych prac nad 
optymalizacją organizacji i rozwojem transportu szynowego na terenie GZM jest 
przygotowana przez specjalistów na zlecenie Metropolii koncepcja Kolei Metropolitalnej. 

 

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” trwają prace projektowe. Termin zakończenia: 16.10.2020r. 
Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. 

 

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, wpisującym się w oś priorytetową VI Rozwój niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego w miastach – działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego 
w miastach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ujęto m.in. 
zadanie rozwojowe na terenie miasta Katowice pn. „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. Tramwaje Śląskie 
S.A. kontynuowały prace mające na celu realizację inwestycji. 
Dla zadania pn. „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli 

Brynów do Pętli Kostuchna” - opis w ramach przedsięwzięcia 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 W 2019 roku kontynuowano realizację zadań w ramach „Podstawowej Sieci 
Infrastruktury Rowerowej w Katowicach”, zgodnie z „Polityką rowerową Miasta 
Katowice”, przyjętą we współpracy ze środowiskiem rowerowym w ramach Zespołu 
konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej, 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” opracowanym 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”, 
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PT10. Rozwój systemu transportu i rekreacji rowerowej (obejmujący budowę sieci dróg i ścieżek 
rowerowych, parkingów, wypożyczalni i stacji napraw rowerów) 

„Zawodzie” i „Sądowa” (ścieżki rowerowe i parkingi Bike&Ride). Kontynuowano również 
rozbudowę systemu automatycznych wypożyczalni rowerowych – w 2019 roku 
uruchomiono 76 stacji, w 2019 roku funkcjonowała również 1 stacja napraw rowerów. 
 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Katowickie Wodociągi S.A w roku 2019 rozpoczęły wdrażanie systemu zarządzania 
energią. System ma za zadanie zapewnić pełny monitoring zużyć, umożliwić racjonalne 
gospodarowanie energią oraz sukcesywne ograniczanie kosztów, związanych z jej 
zakupem. W roku 2019 wdrożono jego pierwszy etap obejmujący transmisje danych 
z elektronicznych liczników energii elektrycznej pracujących w taryfie b23. Dane są 
pobierane z urządzeń pomiarowych, które posiadały wolne interfejsy komunikacyjne. 
W roku 2020 przewidziano dalszą rozbudowę systemu o kolejne źródła danych (energia 
elektryczna, energia cieplna, energia gazowa) oraz budowę pierwszej farmy 
fotowoltaicznej z wykorzystaniem dofinansowania ze środków UE. 

 



WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 
 

22 845 881,15 
 

wysokość wydatków majątkowych 
przeznaczonych na Wieloletnie 
Przedsięwzięcia Inwestycyjne [zł] 

517 047 369 224 764 744 70 465 902 100 106 374 227 065 432 373 635 653 

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 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

37 
 

Przygotowanie do 
realizacji: 1 

 
Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 3 

liczba i wartość nowych zadań 
wprowadzonych do Wieloletnich 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

x x 
18 zadań 

 
70 425 817 zł14 

39 zadań 
 

150 115 198 zł14 

25 zadań 
 

316 346 473 zł14 

48 zadań 
 

99 785 421 zł14 

                                                                 
14 Wartość całkowita zadań. 
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WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH   

Wskaźniki operacyjne aktywnościowe  

udział wydatków inwestycyjnych w relacji 
do wydatków ogółem budżetu Miasta 
Katowice 

30,60 17,1 8,6 8,5 15,26 19,02 

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 

Jakość życia: 
166 186 890 zł  
 
Metropolitalność i 
obszar śródmiejski: 
4 061 057 zł  
Przedsiębiorczość 
i rozwój 
gospodarczy: 
869 123 zł 
 
Transport i 
logistyka miejska: 
202 518 583 zł 

procent powierzchni Miasta objęty 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego  

21,8 22 25,72 26,3 26,3 27,4 
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05. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 

 

I. Realizacja procedury wyboru zadań w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach 
 

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

w Katowicach: 

 Art. 5a ust 3-7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. [Dz. U. z 2020 r. poz. 713] 

 Uchwała nr V/80/19 Rady Miasta Katowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.2065); 

 Zarządzenie nr 255/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 

określenia zasad i harmonogramu realizacji VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. 

 

2. Podział środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego (31 508 405 zł): 

  Śródmieście 1 522 441 zł 

Załęska Hałda–Brynów część Zachodnia  978 997 zł 

Zawodzie  1 041 240 zł 

Osiedle Paderewskiego–Muchowiec  1 043 661 zł 

Brynów część Wschodnia–Osiedle Zgrzebnioka  1 033 691 zł 

Ligota–Panewniki  1 600 418 zł 

Załęże  760 057 zł 

Osiedle Witosa  905 933 zł 

Osiedle Tysiąclecia  1 283 592 zł 

Dąb  916 660 zł 

Wełnowiec–Józefowiec  1 022 332 zł 

Koszutka 841 438 zł 

Bogucice  958 888 zł 

Dąbrówka Mała  644 100 zł 

Szopienice–Burowiec  971 740 zł 

Janów–Nikiszowiec  857 438 zł 

Giszowiec  1 060 369 zł 

Murcki  650 035 zł 

Piotrowice–Ochojec  1 345 126 zł 

Zarzecze  505 440 zł 

Kostuchna  872 760 zł 

Podlesie  680 901 zł 

Projekty ogólnomiejskie  5 011 148 zł 

      Oraz 5 mln zł na utrzymanie trwałości zadań zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach



3. Harmonogram VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach: 

  

od 23 kwietnia do 24 maja Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 

do 9 sierpnia Weryfikacja zgłoszonych projektów zadań 

do 19 sierpnia Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na negatywnie 

i pozytywnie zweryfikowane 

od 9 do 22 września Głosowanie 

do 30 września Podanie wyników głosowania 

 

4. Informacja z przebiegu procedury: 

Łącznie do VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili rekordowe 388 

projektów (328 o charakterze lokalnym i 60 o charakterze ogólnomiejskim). 369 projektów 

przeszło pozytywnie etap weryfikacji formalnej (po procedurze odwoławczej 372), a 291 zadań 

zostało pozytywnie zaopiniowanych w ramach weryfikacji merytorycznej (po procedurze 

odwoławczej 296). W związku z wycofaniem przez Wnioskodawców dziewięciu projektów, 

mieszkańcy wybierali spośród 287 zadań. W głosowaniu wzięło udział rekordowe 52 296 

mieszkańców Katowic, co dało frekwencję na poziomie 18,89%. Jest to jedna z najwyższych 

frekwencji w budżecie obywatelskim spośród miast wojewódzkich w Polsce. Mieszkańcy 

przeznaczyli do realizacji łącznie 152 zadania (141 o charakterze lokalnym i 11 o charakterze 

ogólnomiejskim) o łącznej wartości 25 148 287 zł. Szesnaście spośród wybranych projektów na 

etapie weryfikacji merytorycznej zostało określonych jako zadania dwuletnie więc zakończenia ich 

realizacji należy się spodziewać w 2021 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 Mieszkańca UMK. 

W wybranych komórkach UMK i miejskich jednostkach organizacyjnych funkcjonowali 

koordynatorzy ds. Budżetu Obywatelskiego, którzy bezpośrednio udzielali branżowych 

informacji zainteresowanym mieszkańcom. 14 września podczas Festiwalu Organizacji 

Pozarządowych Wydział Komunikacji Społecznej uruchomił specjalne stoisko, na którym 

można było zagłosować, porozmawiać o budżecie obywatelskim oraz pobrać materiały 
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promocyjno-informacyjne. Wydarzenie odbyło się na płycie katowickiego Rynku w godzinach 

od 11:00 do 17:00. Analogiczny punkt został uruchomiony tydzień później, tj. 21 września 

w ramach V Dni Energii Miasta Katowice, które odbywały się na Placu Sejmu Śląskiego. 

 W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej rozdystrybuowano: kolorowanki dla dzieci w wieku 

przedszkolnym (8,2 tys. sztuk), ulotki skierowane do młodzieży w wieku szkolnym (7,5 tys. 

sztuk - zachęcające do zgłoszenia projektu i 12 750 sztuk - zachęcające do głosowania), ulotki 

zachęcające seniorów do zgłaszania projektów (5 tys. sztuk) i 6 tys. ulotek (w formacie 

zawieszki na drzwi) informujących o tym kto, w jaki sposób i gdzie może zagłosować. 

Przygotowano 4,5 tys. folderów informacyjnych szczegółowo opisujących VI edycję Budżetu 

Obywatelskiego w Katowicach oraz plakaty: 4 tys. informujących o naborze wniosków, 4 tys. 

informujących o głosowaniu oraz 4 tys. „pustych” do wypełnienia przez wnioskodawców 

umożliwiających promowanie projektów. Dodatkowo po 700 plakatów dotyczących zgłaszania 

zadań i głosowania przekazano do miejskich instytucji i jednostek oświatowych. Na etapie 

głosowania przeprowadzono akcję kolportażu specjalnego wydania Naszych Katowic w całości 

poświęconemu budżetowi obywatelskiemu (149 tys. egzemplarzy). 

 W ramach pierwszego etapu akcji informacyjno-edukacyjnej między 7 a 21 maja, 

Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny, w ramach projektu społecznego 

„Mikrokatowice”, zorganizowało cykl otwartych spotkań z mieszkańcami wszystkich 22 

jednostek pomocniczych miasta, podczas których mieszkańcy byli informowani o zmianach 

w procedurze oraz pomagali uczestnikom w zainicjowaniu dyskusji na temat głównych potrzeb 

dzielnic i przełożeniu ich na pomysły projektów do Budżetu Obywatelskiego.  

 25 sierpnia zorganizowano grę miejską podczas, której promowano BO jako narzędzie 

do wprowadzania zmian w dzielnicach. Gra miejska „wkręć się w  KATO” skierowana była 

do mieszkańców Katowic bez względu na wiek. Frekwencja podczas wydarzenia była bardzo 

wysoka, wzięło w nim udział ponad 140 osób, które podczas aktywności w różnych częściach 

miasta mieli możliwość zobaczenia inwestycji zrealizowanych dzięki głosom mieszkańców oraz 

dowiedzenia się o zasadach Budżetu Obywatelskiego.  

 Dodatkowo do promocji wykorzystano nośniki w przestrzeni publicznej takie jak: 10 city-

lightów z informacją o głosowaniu, 10 autobusów kursujących po Katowicach (z zasobu PKM 

Katowice wybrano autobusy kursujące na liniach: 12, 37, 110 oraz 910) oraz tramwaj kursujący 

po Katowicach (linia nr 13 i 20), na którym informacje dostosowywane były do aktualnego 

etapu BO. W tramwaju pojawiły się również naklejki - na siedzeniach oraz na uchwytach 

dla osób stojących - informujące o głosowaniu. Dodatkowo w dniach 13-19 września 2019 r. 
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przed wszystkimi seansami w kinie Multikino (10 sal kinowych) wyświetlany był film 

zachęcający 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”, a odpowiednie informacje prasowe 

przekazywane lokalnym mediom. 

 

II. Realizacja zadań wybranych w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach 

We wrześniu 2018 roku, w głosowaniu na projekty do V edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach 

wzięło udział 46 889 mieszkańców - frekwencja wyniosła 16,8%. Do realizacji wybrano 126 projektów 

(w tym 12 ogólnomiejskich). 3 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 2020. Łącznie, do końca 2019 roku zrealizowanych zostało 110 

projektów. 

 

 

  

http://www.bo.katowice.eu/
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06. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA 

 

W roku 2019 Rada Miasta Katowice podjęła 332 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 2019 roku zrealizowano 284 uchwały, w trakcie realizacji są 47 uchwały. Jedna uchwała nie została 

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

w roku 2019. 

 

  



Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 
                                    
Status: 
 

24.01.2019 IV/48/19 w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 r. 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/49/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2019 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/50/19 
w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach  
w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 

uchwała 
zrealizowana 

24.01.2019 IV/51/19 
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach 
na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 (wybory uzupełniające) 

uchwała 
zrealizowana 

24.01.2019 IV/52/19 
w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej celem przeprowadzania konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal 
na kulturę” 

uchwała 
zrealizowana 

24.01.2019 IV/53/19 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 1 Śródmieście 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/54/19 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/55/19 
zmieniająca uchwałę 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 
zrealizowana 

24.01.2019 IV/56/19 
w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w 
dziedzinie działalności społecznej 

uchwała 
zrealizowana 

24.01.2019 IV/57/19 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 
przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

uchwała 
zrealizowana 

24.01.2019 IV/58/19 w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/59/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów 
górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki - Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulicy Stanisława Łętowskiego w 
Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

24.01.2019 IV/60/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/61/19 w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Braci Wolnych" 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/62/19 w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/63/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/64/19 w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/65/19 
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać 
składane projekty oraz zasad ich promocji 

uchwała 
zrealizowana 

24.01.2019 IV/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

24.01.2019 IV/67/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach. 
uchwała 

zrealizowana 
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07.03.2019 V/68/19 w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Anny Walentynowicz" 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/69/19 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-
2019 ( wybory uzupełniające) 

uchwała 
zrealizowana 

07.03.2019 V/70/19 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 ( wybory uzupełniające) 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/71/19 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych - garaży ich najemcy lub dzierżawcy wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie 
wieczyste udziałów w gruncie 

uchwała 
zrealizowana 

07.03.2019 V/72/19 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/73/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/74/19 
w sprawie desygnowania radnego Rady Miasta Katowice na Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii 
Rozwoju Miasta „Katowice 2030” 

uchwała 
zrealizowana 

07.03.2019 V/75/19 w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2018 roku 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/76/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest 
Prezydent Miasta Katowice 

uchwała 
zrealizowana 

07.03.2019 V/77/19 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice za 2018 r. 

uchwała 
zrealizowana 

07.03.2019 V/78/19 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 63 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/79/19 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków 

uchwała 
zrealizowana 

07.03.2019 V/80/19 w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/81/19 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023 

uchwała 
zrealizowana 

07.03.2019 V/82/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice 
uchwała w trakcie 

realizacji 

07.03.2019 V/83/19 w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/84/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/85/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/86/19 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

07.03.2019 V/87/19 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na 
rok 2019 

uchwała 
zrealizowana 

28.03.2019 VI/88/19 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście 
uchwała 

zrealizowana 
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28.03.2019 VI/89/19 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/90/19 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

uchwała 
zrealizowana 

28.03.2019 VI/91/19 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 
2020” za 2018 rok 

uchwała 
zrealizowana 

28.03.2019 VI/92/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/93/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/94/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 2020" za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/95/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/96/19 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w 
2018 roku 

uchwała 
zrealizowana 

28.03.2019 VI/97/19 w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2018 roku 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/98/19 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. 

uchwała 
zrealizowana 

28.03.2019 VI/99/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ułańskiej w Katowicach 
uchwała w trakcie 

realizacji 

28.03.2019 VI/100/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK 
„Wujek” i KWK „Katowice-Kleofas” obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

28.03.2019 VI/101/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej z 
wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej 

uchwała 
zrealizowana 

28.03.2019 VI/102/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" – II edycja 
uchwała w trakcie 

realizacji 

28.03.2019 VI/103/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 - Katowice bez barier” 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/104/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020” za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/105/19 w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/106/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2019 roku 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/107/19 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2018r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania 
odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych) 

uchwała 
zrealizowana 

28.03.2019 VI/108/19 w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/109/19 w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030" 
uchwała 

zrealizowana 
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28.03.2019 VI/110/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/111/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/112/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/113/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/114/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w 
Katowicach – część wschodnia 

uchwała 
zrealizowana 

28.03.2019 VI/115/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od J____ 
B______ - D____ i R_____ D_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej -/- 

uchwała w trakcie 
realizacji 

28.03.2019 VI/116/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K_____ 
M_____ i P_____ M_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zamułkowej -/- 

uchwała w trakcie 
realizacji 

28.03.2019 VI/117/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od I______ 
T_____ i K___________ T________ z tytułu użytkowania oraz opróżnienia z rzeczy uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 
ul. Rybnickiej -/- 

uchwała w trakcie 
realizacji 

28.03.2019 VI/118/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K_______ 
N____________ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Chopina -/- 

uchwała w trakcie 
realizacji 

28.03.2019 VI/119/19 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice  
uchwała 

zrealizowana 

28.03.2019 VI/120/19 w sprawie skargi na działania Prezesa Zarządu Spółki Katowickie Wodociągi S.A.  
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/121/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/122/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok” 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/123/19 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/124/19 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/125/19 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/126/19 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/127/19 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/128/19 
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać 
składane projekty oraz zasad ich promocji 

uchwała 
zrealizowana 

25.04.2019 VII/129/19 w sprawie przystąpienia miasta Katowice do inicjatywy "Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/130/19 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej BUDYNEK MIESZKALNY Z FUNKCJĄ HANDLOWO – USŁUGOWĄ przy ul. Janusza Korczaka 43 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 
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25.04.2019 VII/131/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od M______ M______ , J_______ M____ i M_______ 
M________ z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego 

uchwała trakcie 
realizacji 

25.04.2019 VII/132/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/133/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/134/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/135/19 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w 
przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

uchwała 
zrealizowana 

25.04.2019 VII/136/19 w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

25.04.2019 VII/137/19 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D_________ 
M_______, K_________ M______ i D__________ B__________ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

uchwała 
zrealizowana 

25.04.2019 VII/138/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B_________ 
N______, J______ N_______, D______ N______ oraz N______ N______ z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego 

uchwała w trakcie 
realizacji 

30.05.2019 VIII/139/19 
w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec w sprawie projektu Statutu 
Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego – Muchowiec 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/140/19 w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

30.05.2019 VIII/141/19 zmieniająca uchwałę nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

30.05.2019 VIII/142/19 
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 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/143/19 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 
kształceniu zaocznym, a także zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/144/19 w sprawie  likwidacji  Miejskiego Przedszkola  Nr 9  w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

30.05.2019 VIII/145/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok  
uchwała 

zrealizowana 

30.05.2019 VIII/146/19 w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" 
uchwała 

zrealizowana 

30.05.2019 VIII/147/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 
uchwała 

zrealizowana 

30.05.2019 VIII/148/19 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz „Zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/149/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w 
Katowicach – część zachodnia 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/150/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego 
uchwała 

zrealizowana 
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30.05.2019 VII/151/19 

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

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VII/152/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 

30.05.2019 VII/153/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

30.05.2019 VII/154/19 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr       położonego w budynku przy ul. Piastów w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VII/155/19 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr      położonego w 
budynku przy ul. Nowowiejskiego        w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/156/19 
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach ul. Józefa Lompy 17 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. 
Mikołaja Kopernika w Katowicach ul. Henryka Sienkiewicza 74 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/157/19 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny w 
Katowicach ul. Wiosny Ludów 22, Miejskie Przedszkole Nr 56 w Katowicach ul. Wiosny Ludów 17 oraz Miejskie Przedszkole Nr 65 w Katowicach ul. Ciesielska 1 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/158/19 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach, w skład którego wchodzą V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 
w Katowicach ul. Generała Zygmunta Waltera Jankego 65 i Szkoła Podstawowa Nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach ul. Spółdzielczości 21 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/159/19 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w 
Katowicach ul. Gallusa 5 i Miejskie Przedszkole Nr 12 w Katowicach ul. Ligocka 3 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/160/19 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a, Miejskie Przedszkole Nr 61 w Katowicach ul. Karliczka 18 oraz Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Katowicach ul. Adama 33 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VII/161/19 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 3 w Katowicach, w skład którego wchodzą IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka 
Sienkiewicza w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4 i Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach ul. Bolesława Chrobrego 4 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VII/162/19 w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Katowicach ul. Gen. J. Hallera 72 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach ul. Grzegorzka 4 
uchwała 

zrealizowana 

30.05.2019 VII/163/19 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica w 
Katowicach ul. Hetmańska 8 i Miejskie Przedszkole Nr 88 w Katowicach ul. Grzyśki 2 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VII/164/19 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach ul. 
Graniczna 46 i Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima w Katowicach ul. Graniczna 44 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VII/165/19 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Franciszka Żwirki i Stanisława 
Wigury w Katowicach ul. Kazimierza Lepszego 2 i Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Koraszewskiego 6  

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/166/19 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Katowicach, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Józefa Nowary w Katowicach 
ul. Jana Wantuły 11 i Miejskie Przedszkole Nr 42 w Katowicach ul. T. Boya-Żeleńskiego 30 

uchwała 
zrealizowana 

30.05.2019 VIII/167/19 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Krzysztofa Śnioszka dotyczącej wprowadzenia zmian w nazewnictwie jednostek pomocniczych miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

30.05.2019 VIII/168/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Starowiejskiej / 

uchwała w trakcie 
realizacji 

27.06.2019 IX/169/19 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Katowice Pani Beaty Białowąs 
uchwała 

zrealizowana 
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27.06.2019 IX/170/19 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/171/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/172/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/173/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/174/19 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/175/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/176/19 w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 1 Śródmieście 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/177/19 w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/178/19 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/179/19 
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w 
Katowicach na kadencję 2020-2023 

uchwała 
zrealizowana 

27.06.2019 IX/180/19 
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach 
na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023 

uchwała 
zrealizowana 

27.06.2019 IX/181/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/182/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/183/19 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
KWK „Murcki-Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

27.06.2019 IX/184/19 w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Przy Dworcu" 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/185/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest 
Prezydent Miasta Katowice 

uchwała 
zrealizowana 

27.06.2019 IX/186/19 w sprawie petycji dotyczącej nieodpłatnego usuwania skutków zdarzeń drogowych 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/187/19 w sprawie petycji dotyczącej przekazania Radom Dzielnic i Radom Osiedli środków finansowych z budżetu miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/188/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej   / 

uchwała w trakcie 
realizacji 

27.06.2019 IX/189/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/190/19 
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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27.06.2019 IX/191/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019r. 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/192/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/193/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego 
lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kościuszki       oraz obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Rysia      w Katowicach 

uchwała w trakcie 
realizacji 

27.06.2019 IX/194/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytalności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pani I    
W z tytułu zaległości za  uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 

uchwała w trakcie 
realizacji 

27.06.2019 IX/195/19 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/196/19 
w sprawie przyznania najemcom nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz innym budynkiem użytkowym pierwszeństwa w 
nabyciu budynków wraz ze sprzedażą gruntu 

uchwała w trakcie 
realizacji 

27.06.2019 IX/197/19 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowania 
wieczyste udziałów w gruncie 

uchwała w trakcie 
realizacji 

27.06.2019 IX/198/19 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr      położonego w 
budynku przy ul. Zielonogórskiej     w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

27.06.2019 IX/199/19 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr    położonego w 
budynku przy ul. Franciszkańskiej     w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

27.06.2019 IX/200/19 
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 

27.06.2019 IX/201/19 
w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Katowice-Północ w Katowicach na 
uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania 

uchwała 
zrealizowana 

27.06.2019 IX/202/19 w sprawie wniesienia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na skargę Pani B       Ł 
uchwała 

zrealizowana 

27.06.2019 IX/203/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 IX/204/19 w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/205/19 w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/206/19 
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego-
Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze 

uchwała 
zrealizowana 

25.07.2019 X/207/19 
w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część 
Zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze 

uchwała 
zrealizowana 

25.07.2019 X/208/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/209/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/210/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 
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25.07.2019 X/211/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/212/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2018 rok 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/213/19 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w 
rejonie ronda Sławika w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

25.07.2019 X/214/19 
w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki 
"Silesia" 

uchwała 
zrealizowana 

25.07.2019 X/215/19 w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy Katowice w zakresie eksploatacji trzech basenów miejskich 
uchwała w trakcie 

realizacji 

25.07.2019 X/216/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/217/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/218/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/219/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/220/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/221/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/222/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku 
uchwała 

zrealizowana 

25.07.2019 X/223/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku 
uchwała 

zrealizowana 

11.09.2019 XI/224/19 w sprawie przyznania  Panu  prof. Andrzejowi  Jasińskiemu  tytułu „Honorowy  Obywatel  Miasta Katowice”. 
uchwała 

zrealizowana 

11.09.2019 XI/225/19 w sprawie  przyznania  Pani Krystynie Szaraniec tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” 
uchwała 

zrealizowana 

11.09.2019 XI/226/19 w sprawie przyznania Panu Andrzejowi  Lubiatowskiemu tytułu  honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”  
uchwała 

zrealizowana 

11.09.2019 XI/227/19 w sprawie przyznania Oddziałowi Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.  
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/228/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2019 roku 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/229/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w 
Katowicach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/230/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w 
Katowicach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/231/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach w czteroletnie III 
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 
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26.09.2019 XII/232/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach w czteroletnie IV 
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/233/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Katowicach w czteroletnie 
V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/234/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Katowicach w czteroletnie VI Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/235/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy Obrońców 
Katowic w Katowicach w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/236/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie 
w Katowicach w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/237/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w 
Katowicach w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/238/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego Akademickiego w Katowicach w 
czteroletnie X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/239/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w czteroletnie XI Liceum Ogólnokształcące w 
Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/240/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach w czteroletnie 
XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/241/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach w 
czteroletnie XV Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/242/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach w 
czteroletnie XVI Liceum Ogólnokształcące im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/243/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w czteroletnie XVIII Liceum 
Ogólnokształcące w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/244/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Katowicach w czteroletnie XIX Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/245/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XX Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w 
czteroletnie XX Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/246/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Bochenek w Katowicach w czteroletnie XXI 
Liceum Ogólnokształcące im. Krystyny Bochenek w Katowicach  

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/247/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/248/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/249/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/250/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 im. Powstańców Śląskich w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 4 
im. Powstańców Śląskich w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/251/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/252/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 7 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 



79 
 

 

26.09.2019 XII/253/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach w pięcioletnie 
Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/254/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 10 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 10 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/255/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 12 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 12 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/256/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 13 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 13 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/257/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 14 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 14 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/258/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 15 
im. im. Tomasza Klenczara w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/259/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 16 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 16 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/260/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 17 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 17 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/261/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 18 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 18 w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/262/19 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 
Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/263/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na 
wydzielonym rachunku 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/264/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Pitery -/- 

uchwała w tracie 
realizacji 

26.09.2019 XII/265/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/266/19 w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Forsycji" 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/267/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mickiewicza -/- oraz za najem socjalny obecnie zajmowanego lokalu 
przy ul. Narutowicza -/- w Katowicach 

uchwała w trakcie 
realizacji 

26.09.2019 XII/268/19 w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030” 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/269/19 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr IX/183/19 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
KWK "Murcki Staszic'' obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/270/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/271/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/272/19 w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” 
uchwała w tracie 

realizacji 
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26.09.2019 XII/273/19 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 
kształceniu zaocznym, a także zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/274/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Pawła -/- 

uchwała w tracie 
realizacji 

26.09.2019 XII/275/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania oraz opróżnienia z rzeczy uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kozielskiej -/- 

uchwała w tracie 
realizacji 

26.09.2019 XII/276/19 
w sprawie wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. 
stwierdzające nieważność uchwały  nr X/215/19 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania 
zadań własnych gminy w zakresie eksploatacji trzech basenów miejskich 

uchwała w trakcie 
realizacji 

26.09.2019 XII/277/19 w sprawie  współprowadzenia oraz współfinansowania  instytucji kultury pn. Panteon Górnośląski w Katowicach 
uchwała w trakcie 

realizacji 

26.09.2019 XII/278/19 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Katowice przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Katowice  

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/279/19 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Katowice 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 opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 
zajęć organizowanych przez z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły  

uchwała 
zrealizowana 

26.09.2019 XII/280/19 w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Prezydenta Miasta Katowice  
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/281/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice  
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/282/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice  
uchwała 

zrealizowana 

26.09.2019 XII/283/19 w sprawie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/284/19 
w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 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 2019 roku” 

uchwała 
zrealizowana 

24.10.2019 XIII/285/19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Braci Wolnych" 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/286/19 w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Ernesta Pritwittza" 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/287/19 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w 
Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

24.10.2019 XIII/288/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / 

uchwała w trakcie 
realizacji 

24.10.2019 XIII/289/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej   / 

uchwała w trakcie 
realizacji 

24.10.2019 XIII/290/19 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 



81 
 

 

24.10.2019 XIII/291/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/292/19 w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”. 
uchwała w trakcie 

realizacji 

24.10.2019 XIII/293/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/294/19 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej BUDOWA ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WITA STWOSZA w Katowicach 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/295/19 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/296/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej     / 

uchwała w trakcie 
realizacji 

24.10.2019 XIII/297/19 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej   / 

uchwała 
zrealizowana 

24.10.2019 XIII/298/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok. 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/299/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/300/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia dla Radnych Rady Miasta Katowice Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/301/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zabrskiej   / 

uchwała w trakcie 
realizacji 

24.10.2019 XIII/302/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej  / 

uchwała w trakcie 
realizacji 

24.10.2019 XIII/303/19 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr V/80/19 Rady Miasta Katowice z dnia 7 marca 2019 r. w 
sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach 

uchwała 
zrealizowana 

24.10.2019 XIII/304/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego  
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/305/19 
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Sosnowiec przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Sosnowiec 

uchwała 
zrealizowana 

24.10.2019 XIII/306/19 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice w nowym kształcie 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/307/19 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w 
Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023  

uchwała 
zrealizowana 

24.10.2019 XIII/308/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2020-2023 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/309/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach na kadencję 2020-2023 
uchwała 

zrealizowana 

24.10.2019 XIII/310/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/311/19 w sprawie połączenia „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” 
uchwała 

zrealizowana 
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21.11.2019 XIV/312/19 w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” 
 uchwała 

niezrealizowana 

21.11.2019 XIV/313/19 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich 
Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2020r. 

uchwała 
zrealizowana 

21.11.2019 XIV/314/19 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/315/19 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda-Brynów część Zachodnia 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/316/19 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/317/19 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/318/19 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/319/19 

w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego” 

uchwała 
zrealizowana 

21.11.2019 XIV/320/19 
w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Katowice naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad 
przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania 
zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” 

uchwała 
zrealizowana 

21.11.2019 XIV/321/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice 
uchwała w trakcie 

realizacji 

21.11.2019 XIV/322/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej -/- 

uchwała w trakcie 
realizacji 

21.11.2019 XIV/323/19 
sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Marcina -/- 

uchwała w trakcie 
realizacji 

21.11.2019 XIV/324/19 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. 
uchwała w trakcie 

realizacji 

21.11.2019 XIV/325/19 
w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta 
Katowice, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym 

uchwała w trakcie 
realizacji 

21.11.2019 XIV/326/19 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 8 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie 
wieczyste udziałów w gruncie 

uchwała w trakcie 
realizacji 

21.11.2019 XIV/327/19 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zarębskiego  -/- 

uchwała 
zrealizowana 

21.11.2019 XIV/328/19 w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors) 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/329/19 w sprawie udzielenia Miastu Ruda Śląska pomocy finansowej na zakup pomieszczeń garażowych wraz z działką dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ruda Śląska 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/330/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 
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21.11.2019 XIV/331/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/332/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/333/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte oraz obecnie zajmowany lokal 
mieszkalny przy ul. Le Ronda -/- w Katowicach 

uchwała w trackie 
realizacji 

21.11.2019 XIV/334/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/335/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pan T K) 
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/336/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Państwo B i S B)  
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/337/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pani U A)    
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/338/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pani H M)    
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/339/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pani M G)    
uchwała 

zrealizowana 

21.11.2019 XIV/340/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pan D M)    
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/341/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2020 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/342/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (w ramach kontraktu na kwotę 165 mln zł) 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/343/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (w ramach kontraktu na kwotę 235 mln zł) 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/344/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy 
uchwała w trakcie 

realizacji 

19.12.2019 XV/345/19 
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 IV: 2020 rok” 

uchwała w trackie 
realizacji 

19.12.2019 XV/346/19 
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 IV: 2020 rok” 

uchwała w trakcie 
realizacji 

19.12.2019 XV/347/19 
zmieniająca uchwałę 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 
zrealizowana 

19.12.2019 XV/348/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 -2045 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/349/19 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok 
uchwała 

zrealizowana 
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19.12.2019 XV/350/19 w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok” 
uchwała w trakcie 

realizacji 

19.12.2019 XV/351/19 w sprawie przystąpienia miasta Katowice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/352/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/353/19 w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/354/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/355/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na 
wydzielonym rachunku 

uchwała 
zrealizowana 

19.12.2019 XV/356/19 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej 
opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat 

uchwała 
zrealizowana 

19.12.2019 XV/357/19 w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Katowice w ramach repatriacji 
uchwała w trakcie 

realizacji 

19.12.2019 XV/358/19 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/359/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/360/19 
w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia 
ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie 

uchwała 
zrealizowana 

19.12.2019 XV/361/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej -/- 

uchwała w trakcie 
realizacji 

19.12.2019 XV/362/19 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Dębowej -/- 

uchwała 
zrealizowana 

19.12.2019 XV/363/19 
w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2019-2020 

uchwała w trakcie 
realizacji 

19.12.2019 XV/364/19 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Sienkiewicza -/- 

uchwała 
zrealizowana 

19.12.2019 XV/365/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Kochanowskiego -/- oraz przy ul. Piastów -/- w Katowicach 

uchwała w trakcie 
realizacji 

19.12.2019 XV/366/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Jordana -/- 

uchwała w trakcie 
realizacji 

19.12.2019 XV/367/19 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piastowskiej -/- 

uchwała 
zrealizowana 

19.12.2019 XV/368/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Rysia -/- 

uchwała w trakcie 
realizacji 

19.12.2019 XV/369/19 w sprawie nadania skrzyżowaniu typu rondo położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Rondo Kolei Balkan” 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/370/19 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów -/- 

uchwała w trakcie 
realizacji 
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19.12.2019 XV/371/19 w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Templariuszy”  
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/372/19 w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Podlaska” 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/373/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pani Z B) 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/374/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pana P K) 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/375/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pani M O) 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/376/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pana M T) 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/377/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pani L S) 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/378/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (Pana I P) 
uchwała 

zrealizowana 

19.12.2019 XV/379/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (Pani A P) 
uchwała 

zrealizowana 
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07. PODSUMOWANIE 

 

W Katowicach stale prowadzone są działania związane z poprawą jakości życia, która uznana została 

za najważniejszy priorytet działań rozwojowych. Do najistotniejszych wyzwań w tym obszarze należą zmiany 

demograficzne oraz jakość powietrza.  

W związku z powyższym podejmowane są działania mające na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni 

mieszkaniowej o wysokiej dostępności i różnorodności usług. Kontynuowane są działania związane  

z poprawą jakości powietrza zarówno w wymiarze inwestycyjnym podejmowanym przez Miasto oraz 

samych mieszkańców,  jak i edukacyjno- informacyjnym. Należy wspomnieć tutaj o aktywnej działalności 

Miejskiego Centrum Energii w Katowicach. Zauważalnym efektem wspólnych wysiłków jest zanotowana 

mniejsza liczba dni przekroczeń norm zanieczyszczenia powietrza oraz spadające miejsce Katowic  

w rankingach zanieczyszczonych miast UE (Raport WHO; w 2015 roku pozycja 19, a w 2017 roku - 48). 

W ramach rozwoju funkcji metropolitalnych bardzo wyraźnie widać efekty działań podejmowanych 

w obszarze turystyki, w tym także turystyki biznesowej. Podejmowane działania w mieście wspierają 

organizację wydarzeń naukowych, biznesowych, kulturalnych i sportowych o randze zarówno krajowej jak 

i międzynarodowej. Po ogromnym sukcesie jakie Katowice odniosły przy organizacji COP 24, w maju 2019 – 

zostaliśmy po raz kolejny docenieni – otrzymując status miasta gospodarza Światowego Forum Miejskiego 

w 2022r. Jeśli chodzi o przestrzeń śródmiejską to kontynuując myślenie o przyjaznej i funkcjonalnej 

przestrzeni dla wszystkich jej użytkowników, a szczególnie pieszych, po zakończonej przebudowie 

katowickiego rynku rozpoczęto działania zmierzające do modernizacji ul. Dworcowej. 

Miasto prowadzi aktywną politykę na rzecz wzmacniania przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestorów. 

Działania Katowic koncentrują się na stworzeniu warunków dla rozwoju zarówno rodzimych 

przedsiębiorstw, jak i firm  o znaczeniu globalnym. Intensyfikowane są działania w kierunku rozwoju nowych 

branż technologicznych, wyspecjalizowanych usług biznesowych, sektora nauki i kultury oraz kreatywnego  

i innowacyjnego środowiska mikro i małych firm. Jak wynika z danych, w 2019 roku ponownie wzrosła liczba 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Znacznie wzrosło także przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw.  

W Katowicach podejmowane są aktywne działania poprawiające jakość systemu transportowego. 

Wdrażane są prośrodowiskowe technologie w transporcie zbiorowym i indywidualnym, trwają 

przygotowania do wdrożenia systemu ITS. W 2019 roku systematycznie wzrastała liczba wypożyczeń roweru 

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

systemu. W mieście konsekwentnie wycofywane były z użytkowania autobusy PKM Katowice spełniające 
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najniższe normy emisji spalania (Euro 1-3), przy jednoczesnym ich zastępowaniu elektrycznymi  

i proekologicznymi pojazdami komunikacji miejskiej.  

Miasto pozyskało blisko 23 mln zł dofinansowania ze środków UE na realizację przedsięwzięć. Na realizację 

Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w 2019 roku przeznaczono 158,7 mln zł ze środków UE.  

Działania prowadzone przez Miasto zostały w roku 2019 docenione nagrodami i wyróżnieniami: 

 Katowice zajęły pierwsze miejsce pod względem strategii przyciągania inwestycji bezpośrednich  

w prestiżowym rankingu fDi Magazine pn. „Polish Cities of the Future 2019/20", oceniającym 

atrakcyjność miast dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

 3. miejsce dla Katowic w rankingu "Miasta dla Młodych", opracowanym przez Fundację 

Schumana. 

 1 miejsce w rankingu Forbes na najbardziej ekologiczne miasto w Polsce (utrzymanie pozycji 

z 2018 roku). 

 Szlak Moderny został wyróżniony w konkursie „Marka-Śląskie" w kategorii dziedzictwo 

kulturowe. Na ręce Prezydenta Katowic zostały złożone podziękowania za „znaczący wkład 

w rozwój województwa śląskiego". 

 W roku 2019, Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek w Katowicach zostały docenione 

jako miejsca ze szczególnym potencjałem do organizacji różnego rodzaju wydarzeń i wyróżnione 

tytułem MP Power Multi Venue w konkursie Meeting Planner Power Awards. 

 Decyzją Jury konkursu Wienerberger Brick Award 2019, Grand Prix oraz Nagrodę w kategorii 

Sharing Public Spaces otrzymał budynek Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego 

Uniwersytetu Śląskiego, autorstwa pracowni Baas Arquitectura, Grupa 5 Architekci i MAŁECCY 

biuro projektowe. 

 Miasto Katowice zostało uhonorowane nagrodą Ministra Infrastruktury "Polskie Nagrody 

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego transportu" za rok 2019 w kategorii: najlepsza 

kampania lokalna dla miasta powyżej 50 000 mieszkańców. Nagroda w postaci statuetki oraz 

dyplomu złotego uczestnika, dotarła do miasta zgodnie z założeniami promocji zrównoważonego 

i ekologicznego transportu - pociągiem. 

 Miastu przyznano nagrody w konkursie "Innowacyjny Samorząd". Katowice zostały uhonorowane 

za dwa przedsięwzięcia: "KATOobywatel - projekt dla aktywnych mieszkańców Katowic" oraz 

Miejskie Centrum Energii - punkt informacyjno-edukacyjny. 
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