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01. WSTĘP 
 

Niniejszy Raport został przygotowany zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 

r. poz. 559 z późn. zm.) i stanowi podsumowanie działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta 

Katowice w 2021 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 2021 roku była stabilna – dochody wykonane zostały ponad założony 

plan, o 6,8% powyżej osiągniętych w roku poprzednim, zrealizowano zaplanowane zadania 

na poziomie 91% planu po zmianach, rok zakończono nadwyżką budżetową, a poziom zadłużenia 

Miasta pozostawał na bezpiecznym poziomie. 

Główne źródło dochodów stanowiły udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT (prawie 31% 

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

prawie 11% dochodów), subwencja ogólna, w tym część oświatowa (18%), dotacje z budżetu państwa 

(ponad 15%). Uzupełniającym źródłem dochodów były pozyskiwane fundusze strukturalne, Fundusz 

Spójności i inne środki zagraniczne oraz dofinansowanie krajowe przeznaczone na realizację projektów, 

w tym miękkich - prospołecznych, edukacyjnych oraz wielu zadań inwestycyjnych (łącznie stanowiły 

ponad 5% dochodów ogółem). W ramach subwencji ogólnej Miasto otrzymało część uzupełniającą 

w wysokości 69.415.565 zł stanowiącą jednorazową rekompensatę utraconych od 2022 roku 

dochodów bieżących w związku z wejściem w życie zmienionych przepisów podatkowych objętych 

Nowym Polskim Ładem istotnie ograniczających dochody samorządów. 

Uzyskane dochody determinowały poziom wydatków budżetowych na zaspokajanie potrzeb 

społeczności lokalnej. Największy strumień środków przeznaczony został na oświatę i wychowanie oraz 

edukacyjną opiekę wychowawczą (30% wydatków ogółem). Wydatki na ten cel wzrosły w odniesieniu 

do roku poprzedniego o 10% tj. 69 mln zł. Odnotowano również wzrost wydatków na kulturę i kulturę 

fizyczną (o 30%) oraz na gospodarkę komunalną, ochronę środowiska i gospodarkę mieszkaniową  

(o ponad 7% tj. 25 mln zł).  

Niższy (o 20%) poziom wydatków na transport i łączność wynikał z zakończenia wielu inwestycji 

drogowych i oddania do użytku węzłów przesiadkowych. 

Należy podkreślić, że w 2021 roku, pomimo pandemii COVID-19 została utrzymana dynamika rozwoju 

miasta. Konstruowanie planów wieloletnich tj. inwestycyjnego i finansowego wyraźnie ze sobą 
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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 2021 r. wynosił 376.898.136 zł (stanowił 15% wydatków 

budżetu). Wynikało to z kontynuacji procesu inwestycyjnego wielu przedsięwzięć i jednocześnie 

przesunięcia niektórych zadań na rok następny w związku z trudnym rynkiem wykonawcy, wzrostem 

cen i koniecznością powtarzania procedur przetargowych. W najbliższych latach wysokość nakładów 

majątkowych będzie utrzymana na wyższym poziomie biorąc pod uwagę pozyskiwane środki  

z funduszy europejskich i funduszy rządowych. 

 

 

Tabela 1. Wybrane dane budżetowe miasta Katowice w latach 2014 - 2021

Wyszczególnienie 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok

DOCHODY OGÓŁEM 1 615 551 147 1 659 394 025 1 752 728 672 1 822 404 247 1 958 524 154 2 183 851 041 2 385 622 485 2 548 819 541

dynamika wzrostu do roku poprzedniego 106,0 102,7 105,6 104,0 107,5 111,5 109,2 106,8

w tym m.in.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 421 542 866 451 452 711 473 587 708 501 866 617 559 873 980 602 051 491 577 934 387 653 377 042

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 54 204 406 55 172 736 62 130 778 60 309 182 78 238 029 99 026 687 107 559 300 134 571 235

podatek od nieruchomości 213 894 166 219 926 475 222 362 767 233 460 183 236 643 371 244 272 028 248 591 875 276 007 591

dochody ze źródeł zagranicznych, w tym UE 

i dofinansowanie ze źródeł krajowych
136 996 547 83 861 550 22 490 712 17 302 462 57 580 852 121 981 801 161 982 777 138 093 036

subwencja ogólna z budżetu państwa 285 000 316 288 635 003 301 408 686 313 827 639 323 216 819 350 477 630 381 746 617 464 870 681

dotacje z budżetu państwa (na zadania własne 

i zlecone z zakresu administracji rządowej)
116 310 442 116 177 816 214 509 604 245 980 326 249 131 648 320 169 503 393 396 727 389 391 409

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 0 0 0 0 0 0 65 338 854 0

WYDATKI OGÓŁEM 1 852 696 316 1 616 213 883 1 609 843 684 1 709 102 669 1 971 895 232 2 280 747 400 2 433 835 878 2 461 366 895

dynamika wzrostu do roku poprzedniego 95,8 87,2 99,6 106,2 115,4 115,7 106,7 101,1

w tym m.in. na:

oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę 

wychowawczą (dz. 801 i dz. 854)
489 655 379 502 068 603 516 354 093 544 380 936 589 152 537 663 278 279 664 254 889 732 918 323

gospodarkę komunalną, ochronę środowiska i 

gospodarkę mieszkaniową (dz. 900 i dz. 700)
260 746 618 260 917 675 277 934 847 275 472 802 306 441 729 331 399 510 339 581 010 364 485 676

transport i łączność (dz. 600) 260 174 337 246 003 313 176 640 237 169 812 449 259 241 101 355 864 369 434 806 139 347 295 456

zadania z zakresu pomocy rodzinie (dz. 855) 226 792 436 236 103 307 310 238 373 377 099 541 375 503 202

zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki 

społecznej (dz. 852 i dz. 853)
185 214 761 190 853 290 294 814 356 115 143 952 118 783 412 126 479 499 129 781 370 129 883 364

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz 

kulturę fizyczną (dz. 921 i dz. 926)
255 535 002 109 856 815 106 025 058 115 437 208 153 032 432 195 042 450 148 160 475 192 377 579

administrację (750) 113 148 887 122 178 793 123 695 411 143 876 363 171 304 301 171 082 776 166 743 970 176 194 830

wynik budżetu -1 852 696 209 43 180 142 142 884 988 113 301 579 -13 371 078 -96 896 359 -48 213 393 87 452 646

przychody z tytułu kredytów i pożyczek 87 289 870 17 598 280 0 1 794 500 56 961 020 97 706 112 107 618 147 74 545 000

rozchody - spłata kredytów i pożyczek 16 664 357 22 430 398 19 180 675 25 342 366 35 358 643 42 864 656 45 447 651 47 291 132

zadłużenie miasta Katowice  na dzień 31 grudnia z 

tytułu kredytów i pożyczek
674 151 023 669 277 818 654 140 342 624 939 627 647 091 498 701 375 622 769 893 490 797 018 336

udział zadłużenia w dochodach ogółem 41,7 40,3 37,3 34,3 33,0 32,1 32,3 31,3

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 2021 roku w Katowicach obowiązywały 32 dokumenty o charakterze strategii i programów (tab. 2). 

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 2021 roku 

Lp. Nazwa dokumentu 

1. Strategia Rozwoju Miasta "Katowice 2030" 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja 

3. Strategia Rozwoju Kultury Katowice 2020+ 

4. Strategia Promocji Miasta Katowice 

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 2021-2022 

8. Polityka Edukacyjna Miasta Katowice "Katowiczanin 2022" 

9. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice 

10. Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice 

11. Plan rozwoju sieci drogowej na lata 2020-2023 

12. Program Zadań Społecznych i Gospodarczych na 2021 rok 

13. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 

14. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2021 - 2024 z perspektywą do 2026 

15. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024 

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

17. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2021-2025 

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

19. Wieloletni program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 

20. Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 

21. Gminny program wspierania rodziny na lata 2021-2023 

22. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023 

23. Program „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 

24. Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 „Katowice bez barier” 

25. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2021 rok 

26. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027 

27. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na lata 2021-2025 

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

29. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice 

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

31. Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta Katowice na lata 2020-2032 

32. Program Katowicka Karta Mieszkańca  

 
 

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 (uchwała 

nr VI/109/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Strategii Rozwoju 

Miasta „Katowice 2030”). 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. 
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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. 

 

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. 

 

 

Liczba mieszkańców w 2021 roku wg danych GUS podobnie jak w większości polskich miast spadła, po 

raz kolejny odnotowano ujemne saldo migracji, przy czym wartość wskaźnika ulega poprawie od 2018 

roku (w 2018 roku ubyło 840 osób, w 2019 roku ubyło 782 osób, w 2020 wskaźnik wynosił 440 osób 

natomiast w 2021 roku tylko 178 osób). Należy także zwrócić uwagę, że do spadku liczby mieszkańców 

miasta w dużej mierze przyczyniły się także tzw. „nadmiarowe zgony”.  Średnia liczba zgonów z lat 

2010-2019 to 3 598, natomiast średnia z lat 2020 i 2021 to 4 475,5. Uwzględniając dodatnie saldo 

migracji zagranicznej, rok 2021 był najlepszym w ostatnich latach pod względem wartości migracji.   
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Podobnie jak w ubiegłych latach miasto podejmowało działania w zakresie przeciwdziałania 

negatywnym trendom demograficznym, między innymi w zakresie rozwijania rynku mieszkaniowego. 

W ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”, na początku 2021 roku ruszył nabór wniosków 

na mieszkania w Nowym Nikiszowcu, których zasiedlanie rozpoczęto w drugiej połowie roku.  

Realizowane lub w fazie przygotowań były także inwestycje Katowickiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego. Ponadto przeprowadzono kolejne edycje programu „Mieszkanie za remont”. Inicjatywy 

typu „Melduję się w Kato”, wprowadzona w 2020 roku Katowicka Karta Mieszkańca oraz projekt „Nowy 

Obywatel”, zachęcają do meldowania się w Katowicach. Akcja promocyjna kampanii „Melduję się 

w Kato” realizowana była od października do listopada 2021 r. i opierała się m.in. na działaniach 

outdoorowych, filmach promocyjnych oraz instruktażowych animacjach, które pokazują jak w łatwy 

sposób zmienić adres zameldowania. W przestrzeni miejskiej pojawiło się 9 billboardów, na których 

mieszkańcy Katowic zachęcali do „zameldowania się w Kato”. Dodatkowo miasto zorganizowało 

konkurs dla posiadaczy Katowickiej Karty Mieszkańca, w którym główną nagrodą był weekend 

w Katowicach dla znajomych lub rodziny. Następnym z działań jest projekt „Nowy Obywatel”, 

w ramach, którego wydawano „zestawy meldunkowe” dla osób spoza Katowic meldujących się 

w naszym mieście. Ponadto w ramach „Katowickiej Wyprawki dla Bajtla” przygotowane zostały pakiety 

dla nowo narodzonych katowiczan (wcześniej był to projekt „Dzidziuś”). 

Istotnym elementem wsparcia dla osób pracujących i posiadających dzieci jest rosnąca liczba miejsc  

w przedszkolach i żłobkach, rok 2021 był pod tym względem rekordowy. Liczba miejsc w przedszkolach 

przekroczyła 8 000 (2019 - 7 927; 2020 - 7 977), natomiast w żłobkach 2 895 miejsc (2019 - 2 356; 

2020 - 2 671). 

W ubiegłym roku ponownie odnotowano spadek liczby osób objętych wsparciem MOPS (z 24 628 

w 2014 r. do 19 085 w 2021 r.), natomiast wzrosła liczba miejsc w placówkach zaliczanych do zasobów 

instytucjonalnych pomocy i wsparcia. Pod koniec roku, w dzielnicy Ligota – Panewniki otwarto drugi 

sklep socjalny „Spichlerz”, oferta sklepu kierowana jest przede wszystkim do osób, które znalazły się 

w trudnej sytuacji materialnej, są zagrożone samotnością i wykluczeniem społecznym.  

Podobnie jak w roku 2020, Miasto udzielało i nadal udziela pomocy osobom dotkniętym skutkami 

pandemii COVID-19. W ramach tych działań oferowano m.in.: poradnictwo specjalistyczne, pomoc 

prawną, pomoc w uzyskaniu informacji o sposobach postępowania w przypadku zarażenia się wirusem, 

informacje o zasadach kwarantanny i możliwościach zrobienia testu, wsparcie psychologiczne, a także 

dodatkową pomoc jak np. pogotowie zakupowe, odbiór leków z apteki, załatwianie spraw urzędowych. 

Decyzją Prezydenta przedłużono także Pakiet Przedsiębiorcy na rok 2021.  

W 2021 roku kontynuowana była realizacja programów aktywizujących społeczność lokalną w różnych 

grupach wiekowych. Katowice od wielu lat inicjują i realizują działania skierowane do seniorów zgodnie 
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z założeniami Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2016-2021. Realizowano 

także, pomimo ograniczeń związanych z pandemią, program „Złota Rączka”, uruchomiony został 

również „Srebrny Telefon” - telefon zaufania dedykowany seniorom. Kolektyw Mamy Projekt 

we współpracy z Urzędem Miasta Katowice, wydał kreatywny przewodnik – NIEMAPĘ KATOWICE (NIE 

TYLKO) DLA SENIORÓW. NIEMAPA zachęca do odkrywania Katowic, ale też do aktywnego 

uczestniczenia w życiu miasta, z pewnością ułatwiając zaplanowanie wolnego czasu. 

Od stycznia 2021 r. przy Centrum Organizacji Pozarządowych działa Centrum Aktywności Młodzieżowej 

dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Stowarzyszenie MOST, a partnerem 

miasto Katowice. CAM poszerzył ofertę działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko 

rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży zamieszkującej  

w Katowicach. Zakłada aktywizację społeczną i zawodową młodych dorosłych (15-35) zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących w Katowicach. Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą 

kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz włączą się w działania obywatelskie na rzecz Katowic 

poprzez realizację 8 inicjatyw młodzieżowych. 

Od kwietnia 2021 roku przy ul. Młyńskiej 5 działa Punkt informacyjny dla cudzoziemców. Punkt 

zapewnia wsparcie zamieszkałym na terenie Miasta Katowice cudzoziemcom (obecnie także 

napływającym uchodźcom z Ukrainy), poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwa 

w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym. 

Katowice zawsze były miastem otwartym i tolerancyjnym. Wielokulturowość jest wpisana w naszą 

tożsamość, aby jednak zapobiegać ewentualnym aktom dyskryminacji, Prezydent Miasta powołał 

w 2021 roku (rozpoczęcie pracy na stanowisku doradcy - styczeń 2022 r.) społecznego doradcę 

ds. równego traktowania - dr Ewę Piaskowską, której zadaniem jest współdziałanie w realizowaniu 

polityki Katowic w zakresie równego traktowania w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, 

orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny. 

Instytucje kultury w roku 2021 prowadziły swoją statutową działalność w sposób hybrydowy - online 

oraz stacjonarnie, w celu dostosowania do obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa. Działania 

stacjonarne przez większą część roku objęte były znacznymi ograniczeniami dotyczącymi ilości 

odbiorców mogących brać udział w wydarzeniu, które uniemożliwiły pełną realizację zadań. Pomimo 

tego rok 2021 był absolutnie rekordowy pod względem liczby uczestników imprez i wydarzeń 

kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury, która wyniosła  

2 092 149 osób (244 238 - stacjonarnie, 1 847 911 - online) oraz liczby imprez i wydarzeń kulturalnych 



11 
 

organizowanych przez miejskie instytucje kultury 17 386 (7 555 - stacjonarnie, 9 831 - online), 

co pozwala sądzić, że formuła online wydarzeń kulturalnych, okazała się atrakcyjna dla mieszkańców.  

W XV edycji konkursu „Lokal na kulturę” wybrano dwa projekty – pracownię sztuki i designu muflon 

studio, oferującą m.in.: warsztaty wizerunkowe dla przedsiębiorców i studentów oraz studio Happy 

Motherhood Zone, dedykowane kobietom w ciąży, młodym mamom oraz dzieciom, oferujące m.in.: 

lekcje baletu, tańca, jogi oraz zajęcia umuzykalniające, sensoplastykę, spotkania  

z literaturą z elementami bajkoterapii.   

Miasto Katowice od wielu lat podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy zdrowia i jakości 

życia mieszkańców. Realizowane są programy bezpłatnych badań, zajęć rehabilitacyjnych oraz 

szczepień p/grypie dla seniorów, a także badań profilaktycznych dla dzieci oraz szczepień p/HPV dla 

młodzieży zgodnie z Programem Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2021-2027. 

Podobnie jak w latach poprzednich Miasto dokapitalizowało Szpital Murcki Sp. z o. o. w zamian 

za objęcie udziałów, z przeznaczeniem na modernizację istniejących budynków oraz realizację 

inwestycji w postaci budowy nowego pawilonu. W roku 2021 była to kwota w wysokości 11 mln. 

Ponadto Rada Miasta przyjęła uchwałę nr XXXV/755/21 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Szpitala, który umożliwi jego rozbudowę i zapewnienie 

prawidłowej obsługi komunikacyjnej przy uwzględnieniu potrzeby ochrony krajobrazu kulturowego. 

Wzorem lat ubiegłych koncentrowano się na działaniach proekologicznych. Miasto zajęło drugie 

miejsce w rankingu na najbardziej ekologiczne miasta, w ramach przygotowanego przez Fundację 

im. Roberta Schumana raportu „Europolis - miasta na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu Europolis.  

Ranking stworzony przez ekspertów Fundacji im. Robrta Schumana powstał na bazie syntetycznego 

wskaźnika wyliczonego na podstawie pięciu subindeksów: indywidualny transport elektryczny, 

transport publiczny, działania na rzecz jakości powietrza, społeczność lokalna oraz zdrowie publiczne.  

 

W obszarze poprawy jakości powietrza prowadzone są następujące działania: 

Krótkoterminowe czyli działania podejmowane w momencie przekroczenia norm emisji, są one 

zgodne z „Planem działań krótkoterminowych”. W zależności od stanu jakości powietrza plan obliguje 

jednostki podległe do podejmowania przypisanych do poziomów wskaźników działań informacyjnych  

i operacyjnych. Celem działań informacyjnych jest powiadomienie jak największej liczby mieszkańców 

o stanie jakości powietrza; natomiast działań operacyjnych jest chwilowe zmniejszenie emisji.  

Długoterminowe czyli działania zmierzające do stałego obniżenia poziomu zanieczyszczeń:  

 dotacje do niskoemisyjnych źródeł ciepła - w roku 2021 za ponad 14 mln zł wymieniono 1 407 

systemów grzewczych oraz zamontowano 214 instalacji OZE.  
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 kontrole Straży Miejskiej, 

 monitoring jakości powietrza „AWAIR” - system składający się ze 127 czujników oraz 154 

ekranów informacyjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta, strony internetowej 

https://powietrze.katowice.eu/ oraz systemu do zbierania danych oraz panelu 

administracyjnego do przekazywania administratorom budynków informacji o stanie jakości 

powietrza i ogłaszanych stanach informowania oraz alarmach smogowych, 

 zakup niskoemisyjnego taboru – zakupiono kolejnych 10 autobusów elektrycznych, 

 utrzymanie strefy „Tempo 30”,  

 działania termomodernizacyjne przeprowadzane w budynkach stanowiących własność miasta 

Katowice (11 budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej 8 521,48 m2, 11 budynków 

użyteczności publicznej o powierzchni 23 437,09 m2). 

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

edukacyjnym, a wśród nich:  

 organizacja wydarzeń dla mieszkańców: „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 

2021 – pod hasłem „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”, „I Metropolitalne 

Dni Energii”; 

 zakładka Miejskie Centrum Energii na stronie internetowej miasta Katowice.eu,  

z kompleksowymi informacjami na temat różnych systemów wsparcia w mieście Katowice,  

a także działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, oraz materiałami edukacyjnymi; 

 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 2021 r. w MCE udzielono łącznie 5 633 

porad dotyczących wymiany źródeł ciepła i narzędzi ich dofinansowania (2019 rok – 1917, 2020 

– 3 454); 

 kampania #nieTruj w ramach, której na ulice Katowic po raz kolejny wyjechał SMOGOBUS. 

Zaplanowano 30 przystanków, których lokalizacje wyszczególniono w rozkładzie jazdy. Podczas 

spotkań w SMOGOBUSIE, można było uzyskać informację o proponowanych przez miasto 

Katowice dotacjach na zmianę systemów grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii, 

a także złożyć wypełniony wniosek (ponad 500 porad, ponad 100 złożonych wniosków); 

 Rada Miasta Katowice podjęła w dniu 22 lipca 2021 r. uchwałę nr XXXVII/827/21  

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych 

znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których wykonano zielony dach 

lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone fasady (z poźn.zm.).  

https://powietrze.katowice.eu/
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W 2021 roku projekt „Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy/KISMiA”, otrzymał główną 

nagrodę w kategorii „Bezpieczeństwo Publiczne”, podczas targów Smart City Expo Poland, które odbyły 

się w październiku w Warszawie. Pod koniec 2021 zrealizowano pierwszy etap zwężenia i zazielenienia 

Alei Korfantego, po zachodniej stronie ulicy powstał szpaler drzew. 

 

W X jubileuszowej edycji konkursu Miasto po raz kolejny uzyskało tytuł „SAMORZĄDOWEGO LIDERA 

EDUKACJI". Miasto posiada już 5 certyfikatów, od pierwszego udziału każdy wniosek aplikacyjny 

oceniany jest na najwyższym poziomie. Kapituła podkreśla, że fundamentem spójnego, nowoczesnego 

i progresywnego zarządzania publiczną samorządową oświatą w Katowicach jest znakomicie 

przygotowana i skutecznie realizowana, profesjonalna strategia edukacji, opracowana na światowym 

poziomie. 

W opracowanym przez Grupę Saint-Gobain i Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością rankingu 

Polskich Miast Przyszłości 2050, Katowice zajęły trzecie miejsce wśród polskich największych 

aglomeracji, które mają szansę najszybciej stać się nowoczesnymi, najlepiej dostosowanymi 

do zmieniającej się rzeczywistości miastami, w perspektywie kolejnych trzech dekad. W rankingu 

skupiono się na czterech obszarach funkcjonowania: pracy w mieście (budynkach biurowych), 

mieszkaniu w mieście (budynkach mieszkalnych), infrastrukturze miejskiej związanej ze spędzaniem 

wolnego czasu oraz transporcie. Ponadto Katowice zostały zwycięzcą dodatkowego zestawienia  

w kategorii „szkolnictwo”.  

Miasto Katowice prowadzi łącznie 31 zespołów i samodzielnych szkół średnich, w tym dwa zespoły  

w skład, których wchodzą specjalne szkoły średnie. W 2021 roku III Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza zajęło wysokie 19 miejsce (na 1000), tym samym otrzymując znak jakości 

„Złotej szkoły” w ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy (drugie miejsce 

w rankingu wojewódzkim). W rankingu znalazły się także:  

 VIII LO z Oddz. Dwujęz.  im. M. Skłodowskiej-Curie (61 miejsce – złota szkoła),  

 I LO z Oddz. Dwujęz. im. Mikołaja Kopernika (186 – złota szkoła),  

 II LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej (222 – srebrna szkoła),  

 I Społeczne LO im. Stanisława Konarskiego (262 – srebrna szkoła),  

 Katolickie LO im. bł. ks. Emila Szramka (400 – srebrna szkoła).  

W ramach rankingu techników również wysokie 17 (na 500) miejsce zajmują Śląskie Techniczne Zakłady 

Naukowe (złota szkoła; czwarte miejsce w rankingu wojewódzkim).  W rankingu znalazły się także:  

 Technikum nr 10 - ZSPS im. J. Rymera (136 – złota szkoła),  

 Technikum nr 2 - ZSE im. W. Korfantego (140 – srebrna szkoła),  

 Technikum Nr 1 KCEZ - (207 – srebrna szkoła). 
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W porównaniu do poprzedniego roku wzrosły wskaźniki w zakresie zdawalności matur oraz wyników 

egzaminu ósmoklasisty, jednocześnie obie wartości nadal pozostają na poziomie wyższym niż średnia 

dla województwa. Podobnie jak w poprzednich latach miasto realizowało działania zmierzające 

do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia katowickich szkół, na różnych poziomach edukacji. 

 

Dostrzegając rosnące znaczenie szkolnictwa branżowego i technicznego w procesie rozwoju 

gospodarczego, Miasto wraz z partnerami, tj. lokalnymi przedsiębiorcami, realizuje program „Katowice 

Miastem Fachowców”. W dn. 26.01.2021 r. podjęte zostało zarządzenie nr 1434/2021 Prezydenta 

Miasta Katowice w sprawie realizacji miejskiego programu „Katowice Miastem Fachowców”. 

Kluczowym etapem programu są wizyty studyjne uczniów klas VII szkół podstawowych u lokalnych 

przedsiębiorców. Pozostałe moduły programu to: wprowadzające i podsumowujące lekcje 

wychowawcze w klasach, a także wizyty w szkołach branżowych i technicznych kształcących 

w zawodach, których dotyczyły wizyty studyjne w firmach. Program ten jest realizowany cyklicznie – 

w roku szkolnym rozpoczętym w 2021 r. realizowana jest trzecia edycja programu, w ramach, której 

w grudniu 2021 r. podpisano porozumienia o współpracy z pięcioma partnerami, tj. katowickimi 

przedsiębiorcami i instytucjami, u których zaplanowano łącznie 28 wizyt studyjnych uczniów. Głównym 

celem programu „Katowice Miastem Fachowców” jest zachęcenie młodzieży stojącej przed wyborem 

dalszej ścieżki edukacji do podejmowania kształcenia w szkołach branżowych oraz technicznych poprzez 

pokazanie im m. in. atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Ponadto program ten ma zwiększać poziom 

wiedzy i świadomości społecznej w zakresie dualnego systemu kształcenia, a także wspierać 

dostosowywanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

 

W 2021 roku w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili 

330 projektów. Katowicki budżet obywatelski pozostał największym w Polsce per capita wśród miast 

regionu i utrzymuje się w pierwszej trójce miast wojewódzkich – znacząco przekraczając wymagany 

ustawowo wskaźnik 0,5% budżetu. W głosowaniu wzięło udział 43 382 mieszkańców Katowic, co dało 

frekwencję na poziomie 15,84 %. Jest to trzecia najwyższa frekwencja w budżecie obywatelskim 

spośród miast wojewódzkich w Polsce. 

W 2021 roku odbyła się druga edycja Zielonego Budżetu miasta Katowice, który jest formą konsultacji 

społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej 

ekologii i ochrony środowiska, a następnie realizację zadań publicznych. W ramach drugiej edycji 

mieszkańcy wybrali m.in.: zadania dot. rewitalizacji małych skwerów, tworzenia łąk kwietnych czy też 

organizacji warsztatów edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i ekologii.  
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Poza zielonym budżetem oraz budżetem obywatelskim, miasto realizujemy szereg projektów 

zwiększających partycypację społeczną mieszkańców, umożliwiających realny wpływ na otoczenie. 

Dzięki aplikacji Naprawmyto.pl miasto naprawiło ponad 18 tysięcy problemów zgłoszonych przez 

mieszkańców. W ramach aplikacji wCOPdrzewo w Katowicach zgłoszono i zasadzono ponad tysiąc 

drzew w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Katowiczanie angażują się w akcje takie jak 

SprzątaMy Dzielnice, Siejemy Łąki Kwietne czy Zaadoptuj Donicę, ZróbMy sobie grządki. W mieście 

funkcjonuje także zieleń mobilna stanowiąca swego rodzaju kompromis. Tam, gdzie nie ma możliwości 

posadzenia roślinności ze względu na brukowaną nawierzchnię bądź skomplikowaną sieć podziemnej 

infrastruktury, pojawia się mobilna zieleń. Przenośne elementy pozwalają na wprowadzenie zieleni w 

atrakcyjnej formie. 

Miasto pozyskało nowe źródło finansowania w ramach Programu Horyzont 2020 dla projektu 

"UPSURGE", przewidzianego do realizacji w latach  2021-2025.  Podstawowym celem projektu jest 

stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów/miast/instytucji, które będą zaangażowane 

w testowanie innowacyjnych rozwiązań w celu odpowiedzi na problemy współczesnych miast i ich 

adaptacji do zmian klimatu. Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice jest Zakład Zieleni 

Miejskiej, który stworzy zielone miejsca przystankowe w miejscach o największych wskazaniach 

w ramach tzw. wysp ciepła. 

W grudniu 2021 r. miasto przystąpiło do projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa 

realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, realizowanego w ramach 

programu Komisji Europejskiej LIFE. Celem głównym projektu są kompleksowe działania na rzecz 

poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. 

W 2021 r. kontynuowano budowę zbiorników retencyjnych na terenie Miasta. Magazynowana woda 

pozwala na oszczędzanie wody pitnej i wykorzystywana jest do m.in. podlewania zieleni miejskiej, 

czyszczenia kanalizacji, mycia powierzchni ulic, placów i chodników. Rozbudowa systemu 

odprowadzania i magazynowania wód opadowych pozwoli również na eliminację skutków 

gwałtownych ulew, które występują coraz częściej. 

Pod koniec 2021 roku rozpoczęto montaż pierwszych tablic z nazwami ulic w ramach katowickiego 

Systemu Informacji Miejskiej (SIM), który powstał przy współpracy Miasta Katowice oraz Akademii 

Sztuk Pięknych w Katowicach. Nowe tablice nawiązują do kolorów wykorzystywanych w identyfikacji 

miasta, zestawienie ciemnej szarości, bieli i żółci gwarantuje maksymalne kontrasty, takie połączenie 

jest rekomendowane dla osób starszych i z dysfunkcją wzroku. SIM wzmocni identyfikację wizualną 

Katowic i sprawi, że poruszanie się po mieście będzie łatwiejsze. 
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WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM JAKOŚĆ ŻYCIA 

MIESZKALNICTWO   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba mieszkańców miasta 301 834 299 910 298 111 296 262 294 510 292 774 290 553 286 960 

saldo migracji [wewnętrznych] -898 -871 -852 -774 -840 -782 -440 -178 

liczba mieszkań (zasoby 
mieszkaniowe ogółem)1 

16 750 16 566 16 242 15 945 15 696 15 770 15 693 15 358 

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 72,6 73,1 

liczba wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

443 486 499 467 432 509 224 239 

liczba wydanych pozwoleń na 
budowę 

1 682 1635 1 537 1 629 1 837 1 997 1 821 1 762 

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 

1 450,33 m2 

2 budynki 
mieszkalne 

o łącznej 
powierzchni 
użytkowej 

1 227,07 m2 

1 budynek 
o powierzchni 

324,48 m2 

1 budynek 
mieszkalny o 
powierzchni 
użytkowej 

5 456,70 m2 

3 budynki o 
łącznej 

powierzchni 
użytkowej 

2 065,89 m2 

11 budynków 
mieszkalnych 
o powierzchni 

użytkowej 
8 521,48 m2 

  

                                                 

1 Prezentowane dane dot. zasobów komunalnych. 
2 Dane dot. budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji znajdują się na str. 23. 



17 

 

USŁUGI PUBLICZNE   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

wyniki egzaminu gimnazjalnego w relacji 
do średniej wojewódzkiej3 

63,49% 
(57,18%) 

63,49% 
(57,18%) 

65,41% 
(62,22%) 

70,87% 
(69,76%) 

62,03% 
(58,72%) 

57,55 % 
(58,88) 

Egzamin odbywał się corocznie 
w latach 2002-2019 

wyniki egzaminu ósmoklasisty w relacji 
do średniej wojewódzkiej3 

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

(53,05%) 
57,34% 

(52,17%) 
61,27% 

(57,66%) 

zdawalność matur w odniesieniu do 
średniej wojewódzkiej3 

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%) 

76,415% 
(72,185%) 

82,12% 
(80,815%) 

odsetek dzieci 3-5 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym 

67 75 76 67,43 68,58 72,77 72,11 87,594 

liczba miejsc w przedszkolach 7 449 7 300 7 410 7 622 7 615 7 927 7 977 8 002 

odsetek dzieci objętych opieką żłobkową 
w stosunku do złożonych wniosków 

61,38 77,08 89,05 70,47 94,75 92,83 91,11 116,915 

 
liczba miejsc w żłobkach 
 

1 129 1 234 1 554 1 799 2 085 2 356 2 671 2 8956 

liczba osób ćwiczących (ćwiczących 
ogółem w klubach sportowych) 

7 200 8 163 5 800 6 624 6 177 7 003 ok. 9 200 ok. 9 500 

liczba osób objętych programami 
aktywności lokalnej 

427 425 192 296 558 891 1 114 720 

liczba osób objętych wsparciem MOPS 24 628 24 142 23 115 22 735 21 600 21 285 19 618 19 085 

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

74 246 389,81 74 801 227,95 172 708 494,03 205 319 843,52 212 776 317,67 284 128 955,23 353 016 424,39 347 343 382,04 

                                                 

3 Średnie wojewódzkie podano w nawiasach. 
4 Odsetek dzieci/wychowanków  3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, zamieszkałych na terenie miasta Katowice i uczęszczających do jednostek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Katowice. 
5 Zrealizowano również wnioski złożone w latach poprzednich, tj. 2019 i 2020; liczba złożonych wniosków na dzień 31.12.2021 r. – 621; liczba zawartych umów w 2021 r. – 726. 
6 Suma miejsc w Żłobku Miejskim (949 miejsc) i żłobkach niepublicznych zarejestrowanych w Katowicach (1946 miejsc). 
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USŁUGI PUBLICZNE   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

aktywności lokalnej 
92 251 310 363 254 

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 
3 461 

(częściowo 
w formule online) 

2 156 

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 2 092,04 2 334,91 

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

93,74 100,17 121,74 129,53 141,44 165,97 145,13 170,86 

liczba obiektów sportowych 504 506 511 514 518 521 524 524 

liczba wybudowanych budynków 
użyteczności publicznej 

3 1 0 1 2 0 6 0 

liczba programów aktywności lokalnej 6 8 4 8 13 14 15 9 

liczba miejsc w placówkach zaliczanych 
do zasobów instytucjonalnych pomocy i 
wsparcia 

2 498 2 548 2 735 2 778 2 632 2 853 3 030 3 752 

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

130 110 139 173 195 234 212 278 

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) 

859 
(13 355) 

07 

                                                 

7 W związku z podjęciem w dniu 7 września 2020 r. przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXIII/556/20 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta 
Mieszkańca” od dnia 1 stycznia 2021 r. oferowane do tej pory zniżki w ramach programu „Aktywni Seniorzy” dostępne były osobom w wieku senioralnym z Katowicką Kartą Mieszkańca. 
W związku z powyższym karty „Aktywnego Seniora” nie były już wydawane w 2021 r. 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA 

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

2014 

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

2015 

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

2016 

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

2017 

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

2018 

Atuty: 
stolica GZM, przeobrażenie miasta oraz pozytywna ocena zmian, stabilna sytuacja finansowa, wyróżnienia i nagrody budujące wizerunek miasta, 
wzmocnienie pozycji miasta przez wskazanie Katowic na miasto-gospodarza szczytu klimatycznego ONZ (COP24) oraz wysoka ocena miasta jako 
współorganizatora tego wydarzenia; gospodarz wydarzeń o charakterze biznesowym czy kulturalnym, festiwali miasto kreatywne UNESCO 
w  dziedzinie muzyki; nowoczesna i przyjazna ludziom przestrzeń publiczna o funkcjach kulturalno-rozrywkowych bogactwo terenów zielonych – 
lasów, parków, skwerów; wzrost znaczenia turystyki biznesowej; bogata oferta nowoczesnej powierzchni biurowej; atrakcyjny rynek dla rozwoju 
inwestycji mieszkaniowych; kontynuacja przebudowy ważnych arterii komunikacyjnych; przyjazna przestrzeń komunikacyjna w centrum, rozwijająca 
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się sieć ścieżek rowerowych i poszerzająca się liczba stacji rowerowych; działania miasta zw. z walką o „czyste powietrze”; 
Słabe strony: stereotyp w postrzeganiu Katowic jako miasta przemysłowego; niekorzystne zmiany w liczbie ludności miasta; niewystarczająca jakość 
usług transportu miejskiego; jakość powietrza 

2019 

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 miasto kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki; nowoczesna 
i przyjazna ludziom przestrzeń publiczna o funkcjach kulturalno-rozrywkowych bogactwo terenów zielonych – lasów, parków, skwerów; rozwijająca 
się sieć ścieżek rowerowych i poszerzająca się liczba stacji rowerowych; działania miasta zw. z walką o „czyste powietrze”; 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, 
 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 

2020 

Ze względu na pandemię koronawirusa rok 2020 był czasem wyjątkowym. W połowie marca ub. roku zmieniły się priorytety wszystkich sektorów 
gospodarki i szczebli administracji, stan wyjątkowy wpłynął na politykę państw i ponadpaństwowych organów. Strategiczne decyzje koncentrowały 
się przede wszystkim na ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom i bytu przedsiębiorcom oraz na zapewnieniu 
płynności pracy pracowników samorządowych. 
Znalazło to bez wątpienia odzwierciedlenie w ocenie wskaźników i realizacji założeń przedmiotowej Strategii. Z tego też względu w ubiegłym roku 
nie przeprowadzono badań wizerunkowych miasta sensu stricte, pozwalających wskazać jego aktualne atuty i słabe strony. Została natomiast 
dokonana analiza dotychczasowych raportów i wyników badań dotyczących sytuacji naszego miasta na przestrzeni ostatnich lat, która stanie się 
podstawą do przeprowadzenia badań wizerunkowych Katowic w roku 2021, o ile sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie i zostaną zabezpieczone 
w budżecie odpowiednie środki. 

2021 

Ze względu na utrzymujący się stan epidemiczny rok 2021 był nadal czasem trudnym. Podjęte rok wcześniej decyzje i działania wymagały 
dostosowania do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Przeprowadzenie zmian możliwe było również dzięki wysokiej odpowiedzialności 
społecznej związanej z przestrzeganiem przez mieszkańców nakazanych restrykcji sanitarnych oraz dzięki wzrastającej liczbie osób zaszczepionych 
przeciwko COVID-19.  Mimo iż Miasto zrealizowało w ubiegłym roku wiele projektów podnoszących jakość życia mieszkańców czy przedsiębiorców, 
to jednak rok 2021 upływał pod znakiem zadań służących przede wszystkim ochronie katowiczan i zapobieganiu zagrożeniom wynikającym z nadal 
szerzącego się koronawirusa SARS-CoV-2. 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA 

  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba uczestników imprez i 
wydarzeń kulturalnych 
organizowanych przez 
miejskie instytucje kultury 

819 078 1 047 641 763 339 674 517 820 813 831 657 147 926 
 

2 092 1498 
 

Stopień redukcji ChZT (%)9 
 

 

Oczyszczalnia Panewniki 94 95 95 94 95 94 93,3 94 

Oczyszczalnia Podlesie 94,5 94,5 96,4 96 96 95,8 95,2 94 

Oczyszczalnia Gigablok 96 96 95 95 96 96,4 96 95,6 

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała 
Centrum 

98 97 96 94 93 93,7 94 94 

Stopień redukcji BZT5 (%)  

Oczyszczalnia Panewniki 99 99 99 99 99 98,7 98,8 98,6 

Oczyszczalnia Podlesie 99 99,1 99,3 99,5 99,3 99,1 98,9 98,9 

Oczyszczalnia Gigablok 99 99 99 99 99 99,4 99 99,3 

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała 
Centrum 

99 99 99 99 98,2 98,8 89,4 99 

liczba dni przekroczeń stężenia 
dobowego pyłu PM10 

102 69 67 71 77 57 2610 38 

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

27 32 32 35 41 61 61 16,9611 

                                                 

8 W tym: 244 238- stacjonarnie, 1 847 911 – online 
9 Wskaźnik prezentuje stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków przy użyciu oznaczeń: ChZT  – chemiczne zapotrzebowanie tlenu oraz BZT5 - pięciodobowe biologiczne zapotrzebowanie tlenu. 
10  Korekta danych za rok 2020 na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza GIOŚ. 
11  Do 2020r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu obliczany był wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.12.2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 2167). Na mocy 
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3.08.2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1530) zmianie uległ sposób obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych. 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA 

  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

poziom przestępczości (liczba 
przestępstw na 1000 
mieszkańców) 

50,18 43,26 37,69 33 33,78 34,47 31,65 32,56 

liczba projektów złożonych do 
Budżetu Obywatelskiego 

326 335 342 350 345 388 415 330 

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

4,40 6,77 12,08 13,60 16,8 18,89 16,13 15,84 

fundacje, stowarzyszenia i 
organizacje społeczne na 10 
tys. Mieszkańców 

46 49 52 55 51,4 53,6 55,07 57,64 

liczba imprez i wydarzeń 
kulturalnych organizowanych 
przez miejskie instytucje 
kultury 

13 512 15 711 14 325 14 604 14 265 14 333 
13 998 

(w tym 8022 
w formie online) 

17 386 
(w tym 9831  

w formie online) 

szacunkowa liczba osób 
biorących udział w 
konsultacjach społecznych12 

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. 

1 938 
 

BO: 44 331 

ok. 5 000 
 

BO: 54 000 

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 11 439 713 14 015 888 

                                                 

12 Ze względu na zmiany w ustawie o samorządzie gminnym uznające od 2018 roku budżet obywatelski za szczególną formę konsultacji społecznych w tabeli zawarto również informację 
o osobach składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego, podpisujących się na listach poparcia oraz biorących udział w głosowaniu. 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA 

  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba wymienionych 
wysokoemisyjnych źródeł 
ogrzewania 

318 355 510 625 1 082 1 174 1 120 1 407 

ilość wykonanych instalacji 
OZE 

178 126 71 66 130 120 217 214 

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 

7 budynków 
o powierzchni 
17 472,94 m2 

11 budynków 
o powierzchni  
23 437,09 m2 

liczba polubień profilu Katowic 
na portalu społecznościowym 
Facebook13 

52 593 70 315 85 256 91 278 96 558 103 040 107 992 125 153 

liczba nagród i wyróżnień dla 
Miasta Katowice 

7 10 5 8 10 6 6 11 

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

MCE zostało otwarte 22 września 2018. 
580 

od 22 września 
1 917 3 454 5 633 

                                                 

13 Dane podano narastająco 
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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 2021 r. w zakresie szeroko pojętego budownictwa mieszkaniowego, 
realizowano inwestycję polegającą na przygotowaniu terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2021 r. realizowano zmianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie etażowe 
gazowe w 40 lokalach mieszkalnych. Dodatkowo w 23 lokalach mieszkalnych 
najemcy wykonali zmianę sposobu ogrzewania indywidualnie.  
Ponadto udzielano dotacji na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania  
w budynkach osób fizycznych. W roku sprawozdawczym wymieniono łącznie 
1407 szt. źródeł ciepła, w tym: 

 dokonano przyłączenia do sieci cieplnej - 60 szt. 

 zamontowano ogrzewanie ekologiczne, tj. piece: 
 elektryczne – 166 szt. 
 gazowe – 1098 szt. 
 retortowe - węglowe – 83 szt. (Realizacja wniosków złożonych w 2020 

roku, od 2021 roku nie można składać wniosków na zmianę ogrzewania 
na węglowe) 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2021 r. realizowano następujące działania: 
 
Lokalny Program Rewitalizacji: 
W 2021 roku Katowice zakwalifikowały się do programu ,,Plan Działań dla Miast. 
Modelowa Lokalność” (PDM), który jest integralną częścią przedsięwzięć 
przygotowywanych na Światowe Forum Miejskie (WUF11). PDM jest również 
instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej obecnie nowej 
Krajowej Polityce Miejskiej 2030.  Misją PDM jest zmobilizowanie miast 
do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji i wdrażania Celów 
Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Katowice zgłosiły projekt 
,,Czas na Szopienice - Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości''. W ramach 
projektu opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania rejonu Placu 
Powstańców Śląskich w Katowicach z wykorzystaniem wyników warsztatów 
studialno-projektowych zespołów studenckich z kierunków ekonomicznych oraz 
architektonicznych. Zaproponowane rozwiązania wypracowane 
z uwzględnieniem oczekiwań społeczności lokalnej będą stanowić podstawę 
dalszych działań i planów Miasta w tym obszarze. Posłużą również 
do opracowania gminnego programu rewitalizacji miasta Katowice. 
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PJ3. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano 
występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzennych 

Polityka Społeczna: 
 

 Projekt „Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - II etap” 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym.  

Wartość wykonania w 2021 roku: 684 357,31 zł  

Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego dzielnicy Szopienice-
Burowiec, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna 
dzielnicy. 

 Projekt „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap” 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym.  

Wartość wykonania w 2021 roku: 471 117,78 zł  

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. 

 Projekt „Program Aktywności Lokalnej – Wełnowiec-Józefowiec  
i Dąb.” 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym.  

Wartość wykonania w 2021 roku: 276 128,69 zł  

Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego dzielnic Wełnowiec - 
Józefowiec i Dąb, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące – 
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność 
lokalna dzielnicy. 

 Projekt „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym.  

Wartość wykonania w 2021 roku: 688 252,88 zł  

Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicach 
Śródmieście i Zawodzie, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące 
- zagrożone ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność 
lokalna dzielnic. 

 Projekt „Centrum Społecznościowe – Nasze Załęże – II etap” 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym.  

Wartość wykonania w 2021 roku: 369 448,13 zł.  
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PJ3. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano 
występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzennych 

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. 

 Projekt „Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program Aktywności 
Lokalnej – etap II” 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym.  

Wartość wykonania w 2021 roku: 569 334,16 zł.  

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. 

 Projekt „Katowice, miasto otwarte – organizowanie społeczności 
lokalnej – etap II”  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, 
zawodowym i zdrowotnym dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.  

Wartość wykonania w 2021 roku: 497 687,73 zł. 

Adresaci zadania: osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące obszary 
rewitalizowane miasta Katowice, ich rodziny i otoczenie.  

Projekty ukierunkowane na rozwój usług społecznych: 

 Projekt „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – 
II etap.”  

Wartość wykonania w 2021 roku: 652 870,96 zł. 

Adresaci zadania: osoby niepełnosprawne i niesamodzielne oraz opiekunowie 
faktyczni. Projekt realizowany dla mieszkańców Katowic (min. 50% z terenów 
rewitalizowanych).  
W ramach projektu realizowane były usługi asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej. 

 Projekt „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach – 
II etap”. 

Realizacja usług społecznych.  
Wartość wykonania w 2021 roku: 707 148,71 zł. 

Adresaci zadania: osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby i rodziny 
borykające się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Projekt realizowany 
dla mieszkańców Katowic (min. 50% z terenów rewitalizowanych). W ramach 
projektu realizowane są usługi m.in. asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej, asystenta rodziny oraz pobyty w mieszkaniu treningowym. 

REALIZACJA ZAKOŃCZONA W 2021 ROKU: 

 Projekt „Centrum Społecznościowe w Śródmieściu – I etap”  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym.  

Wartość wykonania w 2021 roku: 641 694,99 zł. 
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PJ3. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano 
występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzennych 

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. 

Ponadto w Miejskim Systemie Zarządzania - Katowickiej Infrastrukturze 

Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) w Geoportalu Inwestycje, zostały 

zamieszczone tereny poprzemysłowe podmiotów zewnętrznych, które wyraziły 

chęć współpracy przy promocji terenów i obiektów pozostających w ofercie 

do zbycia lub najmu. Informacje na ich temat są również prezentowane 

na spotkaniach i przesyłane inwestorom, którzy wyrazili zainteresowanie 

terenami typu "brownfield". 

Na terenie likwidowanej Kopali Węgla Kamiennego „Wieczorek”, w zabytkowej 

dzielnicy Nikiszowiec, realizowany jest projekt „Dzielnica Nowych Technologii - 

Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny”. W ramach przedsięwzięcia 

planowane jest nadanie nowych funkcji terenom oraz obiektom 

poprzemysłowym. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2021 r. na terenie miasta Katowice funkcjonował jeden Żłobek Miejski z 13 
oddziałami zlokalizowanymi w różnych dzielnicach miasta. Żłobek Miejski w 2021 
r. dysponował 949 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

W 2021 r. na terenie miasta Katowice zarejestrowane były 43 żłobki niepubliczne 
oraz 2 kluby dziecięce, które łącznie posiadały 1 946 miejsc dla dzieci w wieku 
do lat 3. Dotację otrzymały w całym roku kalendarzowym łącznie 37 żłobki 
niepubliczne na łączną liczbę 1 488 miejsc opieki. 

 

 

PJ5. Tworzenie w szkołach klas międzynarodowych na wszystkich poziomach edukacji 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Od 01.09.2014 r. oddziały międzynarodowe funkcjonują w III Liceum 
Ogólnokształcącym 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 Międzynarodowej. 
Szkoła stwarza możliwości kształcenia wg międzynarodowego programu 
edukacyjnego International Baccalaureate, akredytowanego przez International 
Baccalaureate Organisation. Maturę międzynarodową w III LO od 2014 roku zdało 
w sumie 207 uczniów. W 2021 r. do matury w ramach programu IB przystąpiło w III 
LO 43 uczniów. Ponadto III LO znalazło się na 19 w ogólnopolskim Rankingu Liceów 
Ogólnokształcących Perspektywy. 
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PJ5. Tworzenie w szkołach klas międzynarodowych na wszystkich poziomach edukacji 

 
Szkoły podstawowe z oddziałami dwujęzycznymi, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Katowice: 
 
1/ Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Ziętka w ZSP 
nr 9 - liczba oddziałów dwujęzycznych - 1, liczba uczniów - 19, 
2/ Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II - liczba 
oddziałów dwujęzycznych - 0, liczba uczniów - 0, 
3/ Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia 
- liczba oddziałów dwujęzycznych - 3, liczba uczniów - 56, 
4/ Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej - 
liczba oddziałów dwujęzycznych - 1, liczba uczniów - 20, 
5/ Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana 
Twardowskiego w ZSO nr 1- liczba oddziałów dwujęzycznych - 2, liczba uczniów - 
41. 
 
Szkoły ponadpodstawowe z oddziałami dwujęzycznymi, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Katowice: 
 
1/ I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika 
w ZSO nr 1 - liczba oddziałów dwujęzycznych - 6, liczba uczniów - 164, 
2/ II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej 
- liczba oddziałów dwujęzycznych - 3, liczba uczniów - 88, 
3/ VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy 
Obrońców Katowic - liczba oddziałów dwujęzycznych - 4, liczba uczniów - 117, 
4/ VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 
Skłodowskiej - Curie - liczba oddziałów dwujęzycznych 3, liczba uczniów - 60. 
 
Ponadto w roku szkolnym 2021/2022 w Technikum nr 2, wchodzącym w skład 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach  został 
uruchomiony oddział dwujęzyczny z językiem angielskim dla kierunku kształcenia 
w zawodzie „technik hotelarstwa” - liczba oddziałów - 1, liczba uczniów - 14. 
 
Dodatkowo w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza funkcjonują 
oddziały z elementami nauczania dwujęzycznego z językiem angielskim - 
przygotowujące do programu Matury Międzynarodowej (IB DP) - liczba oddziałów 
- 4, liczba uczniów 171. 

 

 

PJ6. Wspieranie rozwoju systemu usług telemedycznych w mieście 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Pandemia COVID-19 spowodowała, że rynek usług telemedycznych zyskał 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 do 
tworzenia nowych rozwiązań w tym obszarze poprzez organizację spotkań 
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PJ6. Wspieranie rozwoju systemu usług telemedycznych w mieście 

mających na celu przybliżenie tematyki związanej z zakładaniem własnej 
działalności biznesowej.  Przy Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med 
Silesia, w ramach ekosystemu start-upów działa „Śląska Startupowa Dolina 
Innowacji Medycznych”. 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 współpracuje.  2021 r. w ramach nagrody  
w konkursie „Kopalnia Start-upów” wsparcie finansowe oraz biuro w Miejskim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink otrzymały dwa projekty z zakresu 
telemedycyny – Healthly działające pod spółką Telemedicne Apps Sp. z o.o. oraz 
Therapy Cave Sp. z o.o. W związku z postępującą specjalizacją miast oraz 
przenoszeniem się ciężaru działań związanych z innowacjami medycznymi  
i telemedycznymi do Zabrza rekomendowane ograniczenie się do wsparcia dla 
start-upów telemedycznych, które może być świadczone w ramach działalności 
Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink. 

 

 

 

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 oraz wykreowanie sportowej marki miasta jest realizowane poprzez 
realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w trybie 
otwartych konkursów ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych.  
 
W roku 2021 rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą 
„Organizacja uprawiania sportu”(18 podmiotów otrzymało dotację na łączną kwotę 
18.600.000,00 zł) oraz dwa otwarte konkursy ofert dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu 
i turystyki: 
1. Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu 
upowszechniania sportu i turystyki: 
a) „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki" w 2021 r. – 
1 450 000,00 zł., 
b) „Prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych” w 2021 r. – 800 000,00 zł., 
c) „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy 
do 30 czerwca 2021 r.” – 40 000, 00 zł., 
d) „Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy do 31 
grudnia 2021 r.” – 24 500,00 zł., 
e) „Akcja Zima w 2021 - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 
Unieważniono realizację zadania publicznego, ze względu na ogłoszony stan epidemii 
oraz ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku  
z jej wystąpieniem. Do dyspozycji było 30 000,00 zł. 
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PJ7. Tworzenie warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe oraz 
wykreowanie sportowej marki miasta 

2. Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu 
upowszechniania sportu i turystyki: 
a) „AKCJA LATO 2021 - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” – 
15 500,00 zł., 
b) "Organizacja imprez sportowych i turystycznych od dnia podpisania umowy 
do 31 grudnia 2021 r." – 24 500,00 zł. 
 
Wykreowanie 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 
wielosekcyjnego GKS-u jest jednym z podstawowych założeń propagowania sportu 
profesjonalnego w naszym mieście. Pod szyldem tego klubu działają sekcje piłki 
nożnej mężczyzn i kobiet, siatkówki mężczyzn, hokeja, szachów oraz wielosekcyjna 
Akademia Młoda GieKSa. 
 
W 2021 roku realizowano prace zmierzające do dokończenia budowy basenu 
przy ul. Wczasowej. Prowadzono prace zmierzające do budowy kompleksu 
sportowego przy ul. Asnyka oraz zakończono modernizację obiektu Rapid. Ponadto 
realizowano zadania w zakresie Katowickiej Infrastruktury Rowerowej. 
Kontynuowano prace zmierzające do utworzenia w Katowicach Centrum Himalaizmu 
im. Jerzego Kukuczki. 
 
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: 
- Tor rolkowy na Bolinie (Janów-Nikiszowiec) 
- Siłownia w „Parku w Dąbrówce (Dąbrówka Mała) 
- Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic 
przy ulicy Konnej (Szopienice-Burowiec) 

 

PJ8. Budowa Stadionu Miejskiego 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Inwestycja pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach” została podzielona 
na 2 etapy: 

- ETAP I - budowa obiektu kompleksu sportowego (stadion piłkarski wraz z halą 
sportową) wraz z 2 boiskami treningowymi, zagospodarowaniem terenu, niezbędną 
infrastrukturą techniczną, drogową oraz parkingami. 

- ETAP II - budowa 4 boisk treningowych, zagospodarowanie terenu, niezbędną 
infrastrukturą techniczną, drogową oraz parkingami. 

W 2021 r. projekt budowlany dla I etapu został zatwierdzony i inwestycja uzyskała 
pozwolenie na budowę. Ponadto zostały rozstrzygnięte dwa postępowania 
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PJ8. Budowa Stadionu Miejskiego 

przetargowe w wyniku, których zawarto umowę na:  

- wykonanie robót budowlanych dla I etapu inwestycji (31.08.2021r.) 

- inżynier kontraktu dla I etapu inwestycji (12.08.2021r.) 

Planowany termin ukończenia robót budowlanych to 31.08.2024 r. 

Obiekt zlokalizowany będzie w Katowicach przy ulicy ul. Upadowej. 

Dla obszaru obejmującego II etap inwestycji trwają prace nad zmianą „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II 
edycja, która zaktualizuje politykę przestrzenną dla tego obszaru. 

 

 

 

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 

Zadania w realizacji/ w przygotowaniu do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego: 

- Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy 
Ogrodów" (Giszowiec) 

- Kostuchna Park (Kostuchna) 

- Rewitalizacja giszowieckiego parku (Giszowiec) 

- Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa etap 1 (Załęże; zakończono). 

Realizacja wyżej wymienionych projektów obejmujących interwencję w wymiarze 
infrastrukturalno-środowiskowym, w uzupełnieniu z projektami miękkimi opisanymi 
w polu PJ3, zapewniają wysoki stopień kompleksowości działań Miasta w zakresie 
poprawy jakości życia mieszkańców, poprzez tworzenie nowej oraz poprawę 
standardu istniejącej infrastruktury spędzania czasu wolnego. 

 

PJ10. Urządzenie atrakcyjnych przestrzeni przyrodniczo-rekreacyjnych na terenach zielonych 
(np. Park Bogucki, Park Murckowski) oraz w sąsiedztwie akwenów i cieków wodnych (np. Dolina 
Trzech Stawów, akweny dzielnicy Szopienice, Ślepiotka, Kłodnica) 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Realizowano zadania: 

- Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu  

- Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda   

- Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki   
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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) 

- Budowa parku przy ul. Wantuły  

- Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec  

Dla powyższych zadań trwa opracowanie projektów budowlanych, jednak  
z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się 
procedurami dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektów 
przesunięto na rok 2022. 
  
- Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu  

Zlecono opracowanie projektu budowlanego na dojścia do infrastruktury 
wytworzonej w latach poprzednich. Na podstawie uzyskanego projektu wyłoniono 
wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono z dniem 22.12.2021 r. zakres 
zadania zrealizowano.  

- Rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym  

Wyłoniono wykonawcę aktualizacji projektu oraz zlecono prace projektowe. 
Wykonawca dostarczył zaktualizowany projekt. 

- Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach  

Zmiany dotyczą ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dyrekcyjną 
do skrzyżowania z ul. Francuską. Priorytetem przebudowy jest zazielenienie ulicy - 
drzewa zastąpią miejsca parkingowe. Odcinek ul. Warszawskiej do skrzyżowania 
z ul. Szkolną zostanie zamknięty dla ruchu i zamieniony w nowy deptak miejski po 
obu stronach torowiska, natomiast odcinek od ul. Szkolnej do ul. Francuskiej stanie 
się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów, poprzez wprowadzenie strefy 
tempo 30. W 2021 roku opracowano projekt budowlany. Zawarto umowę 
na wykonanie projektu zmiany oświetlenia dla całej inwestycji. 
 
- Budowa “Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach”  

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia  
21.07.2022 r.  

 
 
 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W zakresie przedsięwzięcia został stworzony system umożliwiający monitoring 
istniejących sieci kanalizacyjnych w Katowicach. Jego podstawowym celem jest 
podniesienie sprawności działania sieci, zmniejszenie kosztów eksploatacji, 
skrócenie czasu lokalizacji i usuwania awarii oraz zebranie danych wspierających przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie dalszej eksploatacji, remontów 
i rozbudowy sieci w mieście. W istniejących studniach/komorach kanalizacyjnych 
powstało łącznie 156 punktów pomiarowych monitorujących sieć kanalizacyjną, 
w tym 61 punktów pomiaru objętościowego natężenia przepływu ścieków 
i 95 punktów pomiaru wysokości napełnienia kanałów. Dodatkowo na terenie 
istniejących przepompowni ścieków przy ul. Marcina, ulicy Szarych 
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PJ11. Stworzenie katowickiego systemu monitorowania i poprawy jakości powietrza i wód 

Szeregów/Tartaczna oraz przy ulicy Borki zabudowane zostały trzy stacje pogodowe. 
Stacje pogodowe maja służyć do pomiaru intensywności i sumy opadów 
atmosferycznych, rozpoznawania typu opadów oraz pomiaru innych parametrów 
pogodowych. Wdrożony również system SCADA czyli narzędzie do zarządzania 
systemem pomiarowym, pozyskujące dane  z poszczególnych punktów pomiarowych 
i prezentujące – wizualizujące pozyskane dane. 
 
W ramach projektu pn. „Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo” na terenie miasta działa 10 czujników podtopień 
w 10 lokalizacjach. 
 
W mieście funkcjonuje system monitoringu jakości powietrza. System składa się 
ze 127 czujników oraz 154 ekranów informacyjnych rozmieszczonych na terenie 
całego miasta, strony internetowej dostępnej dla mieszkańców oraz systemu do 
zbierania danych oraz panelu administracyjnego do przekazywania administratorom 
budynków informacji o stanie jakości powietrza i ogłaszanych stanach informowania 
oraz alarmach smogowych. 

 

 

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 wzmocnienie roli Katowic jako centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii oraz silnego ośrodka sieci polskich miast metropolitalnych. 
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Odzwierciedleniem obecnej silnej pozycji metropolitalnej Miasta Katowice są sukcesy w zdobywaniu 

międzynarodowych nagród oraz wyróżnień. Jednym z najbardziej kluczowych wydarzeń o długofalowych 

skutkach w obszarze wzmacniania metropolitalności, była zorganizowana w grudniu 2021 roku, 

konferencja w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, podczas której, Katowice 

otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Miasto wystąpiło o przyznanie tytułu z inicjatywy 

Prezydenta i środowiska akademickiego Uniwersytetu Śląskiego, starania te wsparły także inne 

katowickie uczelnie. Wyróżnienie wiąże się z organizacją EuroScience Open Forum 2024 (Otwarte Forum 

EuroScience 2024 – ESOF 2024) - prestiżowego wydarzenia o charakterze naukowym i technologicznym. 

Korzyści dla miasta wynikające z otrzymania tytułu Europejskiego Miasta Nauki to m.in.: większe 

zainteresowanie ze strony naukowców, polityków i przedstawicieli mediów z całego świata, możliwość 

pozyskania środków na rozwój nauki, zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta na arenie 

międzynarodowej oraz zwiększenie wpływu uczelni na różne sfery życia oraz rozpoznawalności na 

światowym rynku.  

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w grudniu 2021 odbył się XVI Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 

2021. W wydarzeniu wzięło udział 10 300 osób ze 175 krajów i wszystkich kontynentów, z czego 2 700 

osobiście pojawiło się w MCK, a pozostali uczestnicy dołączyli online.  Rozmowy toczyły się wokół 

najważniejszych kwestii związanych z zarządzaniem internetem - od regulacji platform, poprzez rolę 

cyfryzacji w warunkach pandemii i wpływu na rozwój gospodarczy świata, cyberbezpieczeństwa i praw 

użytkowników w sieci. 

Finały Intel Extreme Masters, najważniejszego turnieju e-sportowego na świecie, odbywają się  

w Katowicach od 2013 r. Z uwagi na pandemię rozgrywki w 2021 roku odbyły się online. Turniej jest 

niezwykle istotnym wydarzeniem w rozwoju Katowic. Dzięki tej imprezie wiele liczących się na świecie 

firm zwróciło uwagę na stolicę województwa śląskiego, jako potencjalnego miejsca do ulokowania 

siedziby swoich przedsiębiorstw, zwłaszcza firm z branży nowych technologii i nowoczesnych usług 

biznesowych. 

W 2021 roku przedstawiciele samorządów oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP) podpisali listy 

intencyjne w sprawie organizacji w 2023 w Polsce i Szwecji Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn. 

W naszym kraju rywalizacja toczyć się będzie w czterech miastach, Katowice będą jednym z nich. 

Województwo Śląskie będzie Regionem Gospodarzem (Host Region), a Katowice Miastem Gospodarzem 

(Host City) Mistrzostw Świata. To największa impreza w dziejach piłki ręcznej, która odbędzie się 

w naszym kraju. Na kibiców w Katowicach czeka 21 z 112 spotkań, w tym mecz otwarcia i występy 

Polaków w fazie grupowej. 
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Metropolitalny charakter miasta wzmacnia się poprzez aktywne uczestnictwo w międzynarodowych 

projektach oraz 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 

Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Katowice są także członkiem Stowarzyszenia Globalny Parlament 

Burmistrzów (Global Parliament of Mayors), organizacji, która ma na celu zmierzenie się z największymi 

wyzwaniami świata, widzianymi z poziomu dużych miast i metropolii, oraz  Porozumienia Burmistrzów 

na rzecz klimatu i energii (CoM), które 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. Podpisanie Porozumienia jest 

równoznaczne z koniecznością opracowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla 

miasta określającego podstawowe działania możliwe do realizacji (SECAP) – dokument jest w trakcie 

opracowania.  Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink należy do sieci Międzynarodowego 

Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP), którego zadaniem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia 

przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej 

współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania jako 

instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. 

W kontekście rozwoju infrastruktury, sprzyjającej umacnianiu pozycji metropolitalnej miasta Katowice, 

w 2021 roku, w obszarze śródmiejskim realizowane były projekty mające na celu wykreowanie 

warunków dla rozwoju nauki i kultury przy współpracy biznesu. We wrześniu otwarty został akademik 

Base Camp. Jest to nowoczesny dom studenta o podwyższonym standardzie, zaprojektowany w modelu 

colivingowym, czyli z dużą liczbą przestrzeni wspólnych. Na terenie obiektu jest sala kinowa, pokój 

do gier, siłownia, bistro, mieszkańcy mają do także dyspozycji pralnię, podziemny garaż i wypożyczalnię 

rowerów. Na siedmiu piętrach Base Camp znajdują się 733 pokoje.  

W zespole dzielnic śródmiejskich w 2021 r. na terenie przy ul. Nadgórników zakończyła się budowa 

trzech budynków Pierwszej Dzielnicy (TDJ) oraz przy ul. Sokolskiej - Sokolska 30 Towers (Atal). W trakcie 

realizacji jest zabudowa mieszkaniowo-usługowa na terenach przy ul. Mickiewicza (Cavatina) 

i ul. Mikołowskiej (Activ Investment). Największą biurową inwestycją oddaną do użytku w 2021 roku była 

Kolońska Park o powierzchni 7 900 m2. 

W 2021 roku w ramach projektu dotyczącego odnowienia zabytków architektury kontynuowano 

wsparcie dla prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach wpisanych 
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do rejestru zabytków Katowic (rzymskokatolickie parafie, parafia ewangelicko – augsburska, wieża 

wodna w Szopienicach, willa Adama Kocura – ul. Stalmacha 17).   

Szlak Murali powiększył się w 2021 r. o 26 nowych prac, spośród których 11 to nowe murale,  

a pozostałych 15 zostało dopisanych do Szlaku po zgłoszeniach mieszkańców. Obecnie Szlak liczy 

104 murale. Pięć spośród 11 nowo powstałych zostało stworzonych z inicjatywy Miasta Katowice 

lub podległych mu instytucji. Ponadto w 2021 r. został uruchomiony Szlak Katowickich Neonów, 

przypominający dzieje Katowic rozświetlonych tysiącem instalacji świetlnych, które niegdyś odmieniły 

przestrzeń industrialnego miasta. 
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WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM METROPOLITALNOŚĆ I OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI 

AKTYWNOŚCI – WYDARZENIA I PRODUKTY METROPOLITALNE   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba korzystających z 
noclegów ogółem w 
turystycznych obiektach 
noclegowych 

313 826 317 673 336 041 391 028 434 986 421 240 167 659 230 294 

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 

turyści z Polski: 
11 251 

Turyści z 
zagranicy: 

627 

turyści z Polski: 
14361 

turyści z 
zagranicy: 841 

liczba uczestników 
wydarzeń kongresowo-
konferencyjnych 
(szacunkowa) w MCK 

0 300 695 195 000 533 644 455 077 
 

616 750 
 

155 395 77 77014 

liczba studentów 
katowickich uczelni15 

49 227 47 834 46 482 44 679 42 620 45 475 41 796 42 331 

liczba studentów 
zagranicznych 

947 1 182 1 341 1 362 1 405 1 377 1 258 1 410 

średni odsetek 
zagranicznych nauczycieli 
akademickich w liczbie 
nauczycieli akademickich 
ogółem 

1,66 1,56 1,81 1,97 1,91 0,9 0,73 0,73 

                                                 

14 Liczba jest odzwierciedleniem sytuacji pandemicznej,  w tym przekształcenia MCK w szpital tymczasowy.  
15 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, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach. 
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AKTYWNOŚCI – WYDARZENIA I PRODUKTY METROPOLITALNE   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

277 307 282 408 474 428 218 9 20516 

liczba wydarzeń w MCK 0 135 254 232 209 300 119 98 

liczba zorganizowanych 
imprez strategicznych 

8 6 12 16 15 
11 

(9 bez 
współorganizacji) 

7 11 

szacunkowa liczba 
uczestników imprez 
strategicznych 

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

(232 743 bez 
współorganizacji) 

63 293 120 161 

 

METROPOLITALNA INFRASTRUKTURA I SIECI WSPÓŁPRACY    

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 4 342 4 681 

                                                 

16 zmiana kwalifikowania przez niektóre instytucje wydarzeń online, z uwagi na ogólny dostęp zaczęto traktować je jako wydarzenia jako ponadlokalne. 
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METROPOLITALNA INFRASTRUKTURA I SIECI WSPÓŁPRACY    

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

13 
innowacje, 

sektor technologii 
energooszczędnych, 
transport kolejowy, 

ICT, 
nanotechnologie, 

gospodarka wodna, 
ochrona 

środowiska, 
medycyna, 

outsourcing, 
motoryzacja, 

sektor produkcyjny, 
innowacje 
społeczne, 
społeczna 

budownictwo, 
energetyka 

13 
innowacje, 

sektor technologii 
energooszczędnych, 
transport kolejowy, 

ICT, 
nanotechnologie, 

gospodarka wodna, 
ochrona środowiska, 

medycyna, 
outsourcing, 
motoryzacja, 

sektor produkcyjny, 
innowacje 
społeczne, 
społeczna 

budownictwo, 
energetyka 

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

Krajowe: 11 
Międzynar.: 5 

Krajowe: 11 
Międzynar.: 5 

Krajowe: 11 
Międzynar.: 5 

Krajowe: 14 
Międzynar.: 5 

Krajowe:13 
Międzynar.: 6 

Krajowe: 10 
Międzynar.: 7 

Krajowe: 10 
Międzynar.: 7 

Krajowe: 11 
Międzynar.: 7 

liczba miast 
partnerskich Miasta 
Katowice 

13 13 13 13 13 13 1117 11 

liczba projektów 
międzynarodowych 
realizowanych przez 
Miasto Katowice 

9 11 22 19 13 20 10 12 

                                                 

17 Współpraca z Donieckiem i Odense jest zawieszona. 
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METROPOLITALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE         

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba wydarzeń zorganizowanych na Rynku  0 18 82 85 101 101 90 27 55 

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

4 2 1 3 5 5 8 7 

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

1 1 1 2 2 

 
 

4 4 4 

                                                 

18 W roku 2014 trwała przebudowa Rynku. 
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INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH W POLU METROPOLITALNOŚĆ I OBSZAR 
ŚRÓDMIEJSKI 

PM1. Odnowienie zabytków architektury, w tym modernistycznej i funkcjonalistycznej 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Uchwałą nr XXXII/684/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2021 r. udzielono 
dotacji z budżetu Miasta Katowice na 2021 rok na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy następujących zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, zlokalizowanych w Katowicach: 
 
1) Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Chrystusa Króla w Katowicach – 
kościół akademicki – prace konserwatorskie polegające na naprawie i konserwacji 
posadzek lastrykowych w kwocie: 100.000,00 PLN brutto (wykonanie: 100.000 
zł); 
2) Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach 
- kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach – renowacja 
elewacji wieży kościoła poniżej hełmu - etap VII w kwocie: 150.000,00 PLN brutto 
(wykonanie: 150.000,00 zł); 
 
3) Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Katowicach-Załężu – konserwacja 
organów kościoła pw. Św. Józefa w Katowicach-Załężu – etap III  
w kwocie: 172.000,00 PLN brutto (wykonanie: 172.000,00 zł); 
4) Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach – 
budynek usługowo-cmentarny na cmentarzu rzymskokatolickim przy  
ul. Francuskiej nr 26 w Katowicach – rewitalizacja w zakresie remontu dachu wraz 
z sygnaturką oraz remontu stropu strychowego w kwocie: 100.000,00 PLN brutto 
(wykonanie: 99.909,61 zł); 
 
5) DOMENE Nieruchomości spółka z o.o. spółka komandytowa w Lublińcu - wieża 
wodna przy ul. Janusza Korczaka nr 47 w Katowicach-Borkach – remont pokrycia 
dolnej części dachu wraz z uzupełnieniem uszkodzonych elementów więźby – 
etap II oraz wymiana stolarki okiennej w kwocie: 100.000,00 PLN brutto 
(wykonanie: 100.000,00 zł); 
 
6) Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach-Szopienicach - kościół 
ewangelicko-augsburski pw. Zbawiciela w Katowicach-Szopienicach – remont 
dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego z łupka naturalnego na łupek 
naturalny wraz z robotami towarzyszącymi – etap II prezbiterium w kwocie: 
180.000,00 PLN brutto (wykonanie: 180.000,00 zł); 
 
7) Związek Górnośląski w Katowicach - budynek przy ul. Pawła Stalmacha nr 17 
w Katowicach – prace budowlane mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic – etap II w kwocie: 98.000,00 PLN 
brutto (wykonanie: 87.183,81 zł). 
 
Udzielone dotacje przyczyniły się do poprawy stanu zachowania oraz utrwalenia 
zabytkowej substancji (odnowienia) cennych katowickich zabytków architektury 
- w tym modernistycznej architektury sakralnej z lat 30-tych XX wieku - takich jak 
np. Katedra pw. Chrystusa Króla, wczesnomodernistyczna wieża wodna przy  
ul. J. Korczaka nr 47 w Borkach z 1912 r., willa przy ul. Stalmacha 17 z 1907 r. 
a także cennego zabytku ruchomego – organów stanowiących wyposażenie 
kościoła pw. Św. Józefa w Załężu. 
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PM1. Odnowienie zabytków architektury, w tym modernistycznej i funkcjonalistycznej 

 
Ponadto realizowano następujące zadania: 

 zakończenie prac związanych z kompleksową modernizacją energetyczną 
budynków przy ul. Gliwickiej 13, 13a, ul. Zarębskiego 5a, ul. św. Jana 14 
i ul. Słowackiego 11 (objęte Gminną Ewidencją Zabytków); 

 Przyznanie nagrody „Marka Śląskie” w kategorii Kultura dla Szlaku Murali. 
Nagroda przyznawana jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-
Handlową w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego. Organizatorzy docenili oryginalną tematykę Szlaku i jego 
istotną rolę w promowaniu street artu jako żywotnego zjawiska w 
kulturze miejskiej Katowic;  

 na stronie murale.katowice.eu publikowano zdjęcia i opisy grafik 
ściennych, wywiady z ich twórcami; rozmowy prezentowano również 
w miesięczniku Nasze Katowice w ramach cyklu „Twarze katowickich 
murali” (bohaterami wywiadów byli Milo Banachowicz, Jan Raspazjan, 
Mona Tusz, Łukasz Zasadni, Wojciech Walczyk, Camej i Karol Kobryń); 

 na Instagramie publikowano wirtualne spacery na Insta stories po szlaku 

Moderny; 

 na miejskim profilu na Facebooku ukazywały się posty z cyklu „Poznaj 

katowicki street art”.    

 

PM2. Przebudowa tkanki mieszkaniowej obszaru śródmiejskiego z wykorzystaniem technologii 
Proekologicznych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zrealizował prace związane  
z kompleksową modernizacją energetyczną budynków przy ul. Gliwickiej 13, 13a, 
ul. św. Jana 14 i ul. Słowackiego 11 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W obszarze śródmiejskim w 2021 r. na terenie przy ul. Nadgórników zakończyła się 
budowa 3 budynków Pierwszej Dzielnicy (TDJ) oraz przy ul. Sokolskiej - Sokolska 30 
Towers (Atal). W trakcie realizacji jest zabudowa mieszkaniowo-usługowa 
na terenach przy ul. Mickiewicza (Cavatina) i ul. Mikołowskiej (Activ Investment). 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

We wrześniu 2021 r. został oddany do użytkowania dom dla studentów przy 
ul. Krasińskiego 29 firmy Base Camp. Do dyspozycji są 733 pokoje. Inwestor planuje 
również realizację domu dla studentów w rejonie ul. Górniczej na około 600 pokoi, 
jednak ze względu na sytuację pandemiczną, rozpoczęcie budowy zostało 
tymczasowo odłożone. Dla inwestycji została wydana decyzja pozwolenia 
na budowę. 
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PM5. Wykreowanie strefy „życia miejskiego”: Dworzec PKP – Rynek – Rondo – Strefa Kultury 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2021 r. na Rynku odbyło się 55 wydarzeń o różnym charakterze. Zdecydowana 
większość to eventy kilkudniowe, w tym jarmarki – wielkanocny, staroci, z okazji 
urodzin Katowic czy bożonarodzeniowy. Kolejnymi cyklicznymi wydarzeniami są 
zloty food trucków, organizowane pn. „Rynek Smaków Katowice”. W ub. roku 
odbyło się również kilka imprez o charakterze tanecznym, np. Salsa pod Palmami, 
organizowana przez Szkołę Tańca La Clave, czy piątkowe Potańcówki POPrawa. 
Wzrosła liczba wystaw plenerowych organizowanych głównie na placu Kwiatowym 
oraz przy Pomniku Harcerzy Września.  
Miasto było również organizatorem lub współorganizowało wydarzenia 
w przestrzeni Rynku, m.in. Miejski Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Festiwal 
Organizacji Pozarządowych, Katowicki Dzień Seniora, Śląski Festiwal Nauki czy 
Światowy Dzień Ubogich. Odbyły się także kampanie społeczne związane m.in. 
z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu czy z Narodowym Spisem 
Powszechnym.     
Na terenie Strefy Kultury, tj. na placu Sławika i Antalla oraz na parkingach A, B i C, 

w 2021 r. miało miejsce kilkanaście wydarzeń. Jednym z największych był Red Bull 

Roof Ride – przystanek do Pucharu Świata Freestyle MTB, oraz seria koncertów 

organizowanych przez Miasto z okazji 156. Urodzin Miasta Katowice. Dodatkowo, 

jak co roku w czerwcu przed Spodkiem, wystartował charytatywny rajd 

samochodowy „Złombol”. Jego druga edycja dla jednośladów odbyła się we 

wrześniu w tym samym miejscu. Pozostałe wydarzenia na terenie Strefy Kultury 

to m.in.: Metropolitalne Dni Energii, Gra Miejska Monopoly Katowice, mobilny 

punkt badań w ramach kampanii „Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia”, Rajd 

Śląska (prezentacja zawodników). 

 

PM6. Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Opracowano dokumentację projektową oraz wydano decyzję na pozwolenie 
na przebudowę obiektu. Z uwagi na pełnione różnorodne funkcje w zakresie 
wspierania rozwoju i upowszechniania kultury Centrum stanowi bardzo istotny 
punkt na kulturalnej mapie, nie tylko miasta ale i regionu. Realizacja 
przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości i wzrostu dostępności usług 
kulturalnych, co jest szczególnie ważne w mieście, które szczyci się tytułem Miasta 
Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. 

 

PM7. Utworzenie Centrum Nauki 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Mając na uwadze zdobyty przez Miasto w 2021 roku tytuł Europejskiego Miasta 
Nauki 2024 rozpoczęto wstępne prace nad zmienioną koncepcją funkcjonowania 
Centrum. 
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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 konkursach  
w obszarze innowacji i transferu technologii. Śląski Uniwersytet Medyczny jako 
członek Śląskiego Klastra Nano, przyczynia się do wzmocnienia 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 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął prace nad projektem 
„Centrum Transformacji Gospodarki” w ramach kompleksowego 
przedsięwzięcia, wspierającego proces społeczno-gospodarczej transformacji 
w regionie pn.: „Zielona Strefa Nauki”. Centrum będzie zajmować się tworzeniem 
kompetencji zarządczych na potrzeby zielonej oraz cyfrowej gospodarki. Będzie 
kształciło umiejętności i wypracowywało modele biznesowe odnoszące się m.in. 
do: odnawialnych źródeł energii, pasywnego budownictwa, zielono-niebieskiej 
infrastruktury, adaptacji terenów miejskich do zmian klimatu.  
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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 wewnętrzny potencjał 

przedsiębiorczości i badawczo-rozwojowy. Pozwoli to Katowicom umacniać pozycję miasta jako ośrodka 

zaawansowanych technologicznie branż usługowych i przemysłowych obecnych na rynkach 

międzynarodowych. 

 

 

W Katowicach mimo spowodowanego stanem pandemii pogorszenia koniunktury gospodarczej w roku 

2021 odnotowano minimalny wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego z 1,7 w 2020 roku do 1,8. 

W odpowiedzi na dalsze ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzony w ramach 

walki z koronawirusem Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy został przedłużony na rok 2021. Związany 

z pandemią pakiet pomocowy adresowany do katowickich przedsiębiorców, podmiotów sektora NGO 

i twórców kultury obejmował 4 filary.  

Pierwsze dwa filary KPP 2.0 i KPP 2.0+ adresowane były do przedsiębiorców, którzy są najemcami lub 

dzierżawcami miejskich lokali i gruntów. Dwa kolejne filary adresowane były do wszystkich 

przedsiębiorców z branż gastronomii, usług sportowo-rekreacyjnych, parków rekreacyjnych oraz 

z obszaru kultury i dotyczą podatków od nieruchomości oraz wywozu odpadów.  

Pierwszy filar polegał na zwolnieniu firm z czynszu najmu w lokalach użytkowych należących do miasta 

na jeden miesiąc, w którym to okresie, na mocy przepisów, przedsiębiorca miał zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej. Drugi filar, analogiczny do pierwszego, dotyczył czynszów dzierżawnych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku także następowały zwolnienia 

z czynszu dzierżawnego za miesiąc, w którym to, na mocy przepisów, przedsiębiorca miał zakaz 

prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeci filar oznaczał możliwość umorzenia, rozłożenia na raty lub 

odroczenia terminu wpłaty podatku od nieruchomości na indywidualny wniosek przedsiębiorcy za okres 

jednego miesiąca, który odnotował znaczący spadek przychodów. Ponadto przedłużony został do dnia 
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30 listopada 2021 r. termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w styczniu, lutym, marcu, 

kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. Przedłużenie dotyczyło również przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą polegającą na handlu lub wynajmie powierzchni handlowych w obiektach 

handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m². Ostatni, 

czwarty filar, dotyczył 50% obniżki na odbiór odpadów dla przedsiębiorców mających podpisaną umowę 

z miejską spółką MPGK Sp. z o.o.  

Dodatkowo Rada Miasta Katowice jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscach 

sprzedaży w 2021 roku. Uchwała zwalniająca kwalifikujących się do tego przedsiębiorców prowadzących 

lokale gastronomiczne na terenie naszego miasta z opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu w 2021 r. 

została podjęta na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 04.02.2021 r. (uchwała nr XXXI/676/2021). 

Pomimo niestabilnej sytuacji gospodarczej i epidemiologicznej, Katowice od dłuższego czasu utrzymują 

niezmiennie niską stopę bezrobocia, która w 2021 roku ukształtowała się na poziomie 1,8%. To wynik 

ponad dwukrotnie niższy niż na Śląsku (4,2 dla województwa śląskiego) i 3 razy mniej niż w skali całego 

kraju (5,4 dla Polski). W grudniu 2021 r. do urzędów pracy wpłynęło 11,3 tys. ofert pracy, tj. więcej niż 

w grudniu 2020 r. (o 22,2%). 

Na koniec 2021 r. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6 748,54 zł (w 2020 r. - 6 456,71 zł). 

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w większości branż m.in. handlu, naprawie pojazdów 

samochodowych, informacji i komunikacji oraz zakwaterowaniu i gastronomii. Najwięcej wzrosły płace 

w: górnictwie i wydobywaniu, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną 

i gorąca wodę oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją. Inflacja w Polsce w grudniu 

2021 r. wzrosła do 8,6%.   

Pod koniec III kw. o 11 pp. w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku obniżył się odsetek 

podmiotów gospodarczych, które wskazywały pandemię COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne 

zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej. Według stanu na dzień 31 października w rejestrze 

REGON wpisanych było więcej (o 2,9%) podmiotów gospodarki narodowej niż przed rokiem. 

W Katowicach było wpisanych 51,2 tys. podmiotów (w tym 3 712 nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej), z czego ponad 29 tys. stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. Dodatkowo zaobserwowano wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą 

w sektorze prywatnym (wzrost o 949), przy jednoczesnym wzroście odsetka mikro przedsiębiorstw oraz 

spadku odsetka małych przedsiębiorstw w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Wzrósł także udziału nowo 

zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów 

ogółem z 7,6% w 2020 roku do 8,8% na koniec 2021. 

Wzrost średnich wynagrodzeń pociąga za sobą większą skłonność do nowych inwestycji. W tym roku 

oddano do użytku o 5,8% mieszkań więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku. W okresie 
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od stycznia do października najwięcej mieszkań przekazali do użytkowania inwestorzy w Katowicach – 

bo aż 2 063. W tym roku podstawowe wyniki finansowe uzyskane przez badane przedsiębiorstwa były 

bardziej korzystne niż w analogicznym okresie ub. roku. Przedsiębiorstwa osiągały wyższe przychody, 

wynik finansowy brutto, jak i wynik finansowy netto. Polepszyły się również podstawowe wskaźniki 

ekonomiczno-finansowe. 

Dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach od 12 lipca 2021 ruszyła trzecia edycja 

Centrum Wsparcia MŚP. W ramach Centrum Wsparcia MŚP firmy z Katowic mogły skorzystać 

z bezpłatnych konsultacji z zakresu finansowania, prawa, sprzedaży, marketingu, podatków, kadr, 

księgowości, restrukturyzacji, psychologii, sztucznej inteligencji oraz ogólnie pojętego doradztwa 

biznesowego. Grono eksperckie Centrum Wsparcia MŚP stanowili konsultanci Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach, a także zrzeszone w ramach Izby kancelarie, biura księgowe, agencje 

marketingowe i consultingowe, które wyraziły chęć współpracy przy tym projekcie. Trzecia edycja 

obejmowała 150 pakietów wsparcia dla firm. 

Katowickie firmy realizują projekty badawcze w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

czy projektu „Game-In”. Obejmują one rozwiązania sztucznej inteligencji analizującej zachowania graczy, 

rozszerzonej rzeczywistości, czy doskonalenie mechaniki gier. Działające w naszym mieście firmy  

z branży gamedev to między innymi notowana na GPW spółka Artifex Mundi S.A., Anshar Studios S.A. – 

zatrudniający 90 osób; obecny na NewConnect JUJUBEE S.A., Incuvo S.A., Spectral Games Sp. z o.o., 

Torquemada Games s.c., Rejected Games Sp. z o.o., Code Horizon Sp z o.o., DevHero.es czy 

Garmory Sp. z o.o. Sp. k.  

W roku 2021, kontynuowano prace w ramach wielkoskalowego projektu, związanego z kompleksowym 

przekształceniem obszarów poprzemysłowych na terenach byłej KWK „Wieczorek” tj.: „Dzielnica 

nowych technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny”. Opracowano i zatwierdzono 

koncepcję zagospodarowania terenu oraz biznesplan dla przedsięwzięcia. We wrześniu 2021 r., 

ogłoszono dla I etapu inwestycji konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej 

pn.:  „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny” obejmującego 

adaptację i rewitalizację istniejących budynków po kopalni KWK ”Wieczorek” pod funkcje Hub-u 

Gamingowo-Technologicznego oraz zagospodarowanie terenów przyległych wraz z rozwiązaniami 

drogowymi w ul. Szopienickiej dla skomunikowania terenu Hub-u, z terminem składania prac 

konkursowych do grudnia 2021 r.   

10 czerwca 2021 r. zakończyła się pierwsza edycja konkursu na najlepszy katowicki start-up „Kopalnia 

Start-upów”. Po okresie przygotowań, dwóch programach mentoringowych i Demo Day, w finale 

poznaliśmy autorów najlepszych start-upowych pomysłów w Katowicach. Laureaci zostali wybrani 

spośród 49 projektów, z których wybrano najlepszą 10; prezentacje w Demo Day zadecydowały 

o przejściu do finału. Nagroda dla zwycięzców to: 150 tysięcy złotych brutto, w tym dwuletni pakiet 
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najmu biura w Rawa.Ink. Drugie miejsce to nagroda rzędu 100 tysięcy złotych brutto, a trzecia 80 tysięcy 

złotych brutto. Planowane są kolejne dwie edycje konkursu. Do katowickich start-upów trafi w ten 

sposób łącznie 1 milion złotych, które pomogą w rozwoju młodych, wysoko technologicznych firm. 

To wszystko efekt „Umowy z mieszkańcami” zaproponowanej przez Prezydenta Marcina Krupę. Konkurs 

ma pomóc w stymulowaniu środowiska innowatorów w naszym mieście. W całym procesie 

konkursowym uczestnicy zetknęli się z Zespołem Oceniającym liczącym 20 praktyków biznesu, 

mentorów, przedstawicieli samorządu gospodarczego i zrzeszeń przedsiębiorców, menadżerów 

inkubacji i specjalistów od zarządzania innowacyjnymi projektami i zespołami. Wydarzenie było 

transmitowane za pomocą mediów społecznościowych i cieszyło się sporym zainteresowaniem. 

To pokazuje, że katowiczanie są żywo zainteresowani młodymi, rozwijającymi się biznesami. Więcej 

szczegółów dotyczących samego konkursu można znaleźć na stronie internetowej 

kopalniastartupow.katowice.eu. 

 

Ponadto w kwietniu 2021 r. utworzono pierwszy w Polsce Showroom Innowacji IoT. Showroom jest 

przestrzenią cyber-fizyczną. Prezentowane w nim technologie można zobaczyć na dedykowanej stronie 

internetowej, jednak przede wszystkim można doświadczyć ich w Miejskim Inkubatorze 

Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach (ul. Teatralna 17a). W Showroomie można podejrzeć 

m.in. rozwiązania w obszarze inteligentnych domów i miast, w zakresie zrównoważonej urbanistyki 

oraz innowacji wykorzystujących IoT w technologiach środowiskowych. Ponadto w centrum Katowic 

można sprawdzić w jaki sposób informacje satelitarne wspomagają miasta w reagowaniu na czynniki 

meteo, a czujniki informują mieszkańców o aktualnym stanie powietrza w mieście. Showroom IoT 

przybliża technologie cyberbezpieczeństwa, oraz tematykę sztucznej inteligencji. Showroom to miejsce, 

które cały czas będzie rozwijane w kierunku prezentowania coraz nowszych rozwiązań. Na mapie kraju 

pojawiło się kilka ośrodków o innowacyjnym charakterze, gdzie nie mogło zabraknąć Śląska i Katowic. 

Dlatego tak ważne stało się utworzenie miejsca, które z jednej strony pozwala użytkownikom wręcz 

fizycznie dotykać innowacji technologicznych, a jej twórcom instalować i prezentować nowinki 

w „żyjącej” przestrzeni.   
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WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

                     

      

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU     

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba wydarzeń branżowych 
organizowanych/współorganizowanych przez Miasto 
Katowice 

11 11 11 8 8 16 6 
 

13 

NOWA GOSPODARKA – ŚRODOWISKA I SIECI INNOWACYJNE   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

7,90 7,04 7,76 8,00 7,8 8,35 7,6 8,8 

liczba przekazanych materiałów informacyjno-
promocyjnych, w tym ofert inwestycyjnych 

560 551 854 802 965 998 341 191 

powierzchnia działek dostępnych inwestorom [ha] 98,7 98,7 65,3 65,3 49,05 49,05 31,55 31,55 

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

3 7 12 9 9 12 20 15 
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19 Zakończono funkcjonowanie programu w Katowicach. 

AKTYWNOŚĆ LUDZI MŁODYCH W TWORZENIU NOWEJ GOSPODARKI   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 3,1 2,4 

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) 

AIP: 32 (UŚ 
 i GWSH 

019 

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

253 130 173 172 129 119 75 104 
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LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RZEMIOSŁO        

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą – sektor 
prywatny 

27 459 27 339 26 962 26 902 27 504 27 976 28 637 29 586 

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

363 239 268 263 202 
 

188 
 

133 167 

liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach refundacji kosztów 
doposażenia stanowisk pracy 

36 32 48 16 21 6 4 12 

liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki narodowej 

3 356 3 596 3 545 3 501 3 547 3 485 3 191 3 712 

odsetek mikro przedsiębiorstw w 
liczbie przedsiębiorstw ogółem 

93,72 93,84 93,88 94,04 94,55 94,80 95,1 95,3 

odsetek małych i średnich 
przedsiębiorstw w liczbie 
przedsiębiorstw ogółem 

6,04 5,94 5,90 5,76 5,23 4,1 3,9 3,7 

stopa bezrobocia rejestrowanego 4,7 3,8 2,8 2,2 1,6 1,0 1,7 1,8 

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 6 456,71 6 748,54 

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 

359 238 262 219 186 130 x* x* 
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20 W tym 54 przedsiębiorstwa, które skorzystały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie  uchwały nr XVIII/410/20 Rady Miasta Katowice z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID-19. 
21 W tym 6 przedsiębiorstw, które skorzystały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XVIII/410/20 Rady Miasta Katowice z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z epidemią COVID-19 
22 Dane gromadzone od momentu utworzenia Referatu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2015 r. 

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RZEMIOSŁO        

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba przedsiębiorstw korzystających 
ze zwolnień z podatku od  
nieruchomości 

18 18 18 20 15 25 8020 
 

3321 

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

- 22 3 19 51 41 6 25 

 
 

32 
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INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH W POLU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

 
Kontynuowano działania przygotowawcze do realizacji projektu pn. „Dzielnica 
Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny". Przyjęto 
opracowaną koncepcję zagospodarowania terenu oraz biznesplan dla 
przedsięwzięcia. We wrześniu 2021 rozpoczęto procedurę konkursową na 
opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla I etapu inwestycji. 
Za jeden z ocenianych aspektów  przyjęto rozwiązania proekologiczne.  
 

 

PP2. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenach poprzemysłowych w Szopienicach 

Status Brak realizacji 

Podjęte 
działania 

Właściciel terenu - Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji, 
poszukuje inwestorów zainteresowanych pozyskaniem gruntów pod nową 
działalność.  

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Na terenie likwidowanej Kopali Węgla Kamiennego „Wieczorek”, w zabytkowej 
dzielnicy Nikiszowiec, realizowany jest projekt „Dzielnica Nowych Technologii - 
Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny”. W ramach wielkoskalowego 
przedsięwzięcia planowane jest nadanie nowych funkcji terenom oraz obiektom 
poprzemysłowym. Dzielnica Nowych Technologii ma skupiać przedsiębiorców 
z branży gamingowej oraz e-sport’u, sektora kreatywnego oraz pokrewnych firm 
technologicznych. Na jej terenie zaplanowano również tereny rekreacyjne, 
wystawiennicze i eventowe wraz z gastronomią, dostępne zarówno dla 
pracowników Hub’u, jak i dla mieszkańców Katowic oraz turystów.  

We wrześniu 2021 r., Miasto ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej dla I etapu inwestycji pn.: „Dzielnica Nowych 
Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny” obejmującego 
adaptację i rewitalizację istniejących budynków po kopalni KWK ”Wieczorek” pod 
funkcje Hub-u gamingowo-technologicznego oraz zagospodarowanie terenów 
przyległych wraz z rozwiązaniami drogowymi w ul. Szopienickiej dla 
skomunikowania terenu Hub-u, z terminem składania prac konkursowych do 
grudnia 2021 r. Do udziału w konkursie zostało dopuszczonych 13 uczestników. 
Konkurs posiadał charakter realizacyjny, przewidywał zaproszenie autorów 
wybranej pracy konkursowej do negocjacji na realizację dokumentacji 
projektowej. (Ogłoszenie wyników 2022 r.) 

Równolegle prowadzono ustalenia ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

zmierzające do pozyskania terenu pod opisaną inwestycję. Na końcowym etapie 

jest proces podziałów geodezyjnych gruntów, które mają zostać przekazane 

Miastu Katowice. 
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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 

Od 2019 r. w ramach miejskiego ekosystemu innowacji działa Miejski Inkubator 

Przedsiębiorczości Rawa.Ink. To przestrzeń coworkingowa dedykowana 

przedsięwzięciom start-upowym oraz firmom z sektora MMŚP, które są 

na wczesnej fazie rozwoju (early stage), czyli funkcjonują na rynku nie dłużej niż 

3 lata. Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink razem ze swoimi 

partnerami tworzy również sieć kontaktów w ramach budowania ekosystemu 

innowacji. Nowym działaniem „miękkim”, które odbywa się w Katowicach od 

sierpnia 2021 r. są comiesięczne spotkania Silesia Connect animowane przez 

organizację Venture Cafe Warsaw, który pozwala na spotkania młodych twórców 

start-upów, instytucji otoczenia biznesu oraz potencjalnych inwestorów.  

W 2021 r. zostało również zainicjowane działanie pod nazwą „Kopalnia Start-

upów”, czyli konkurs na młodą, innowacyjną, katowicką firmę. W ramach procesu 

konkursowego został również przeprowadzony krótki program akceleracyjny, 

a laureaci poza nagrodą finansową otrzymali dwuletnie pakiety najmu biura 

w Rawa.Ink. Wykorzystanie postindustrialnej przestrzeni po KWK „Wieczorek” na 

Nikiszowcu będzie możliwe poprzez realizację projektu Katowicki Hub 

Gamingowo-Technologiczny. W 2021 r. został przyjęty biznes plan oraz wstępna 

koncepcja adaptacji tego terenu. Został również rozpisany konkurs na koncepcję 

architektoniczną oraz podjęte zostały rozmowy z interesariuszami hub’u – przede 

wszystkim z przedstawicielami branż kreatywnych takich jak gaming i e-sport. 

 

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, Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med 

Silesia. Współpraca polega m.in. na wzmocnieniu atrakcyjności i skuteczności 

dostępnych narzędzi oraz wspólnego wypracowywania nowych narzędzi 

rozwijania ekosystemów innowacji, także wzmocnieniu pozycji miasta Katowice, 

jako gospodarczego centrum regionu skupiając się w szczególności 

na wyzwaniach takich jak: organizowanie wydarzeń, warsztatów oraz 

programów mentorskich, inicjowanie działań identyfikujących kierunki rozwoju 

przedsiębiorczości innowacyjnej w Katowicach, z określeniem potrzebnych form 

wsparcia dla przedsiębiorstw branż zaawansowanych technologii oraz udział 

w tworzeniu nowych form wsparcia dla katowickich przedsiębiorstw 

innowacyjnych, w tym małych i średnich oraz doradztwo w zakresie rozwoju 

branż zaawansowanych technologicznie. 
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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 2021 r. Urząd Miasta 

Katowice był partnerem trzech spotkań Śląskiego Klastra NANO, konferencji 

InterNanoPoland. 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. Jedno ze spotkań klastra zostało 

zorganizowane w przestrzeniach Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

Rawa.Ink. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Z uwagi na rosnącą popularność branży gamingowej, Miasto podejmuje 
różnorodne działania celem wspierania jej potencjału rozwojowego. 

 Od 2013 roku, współorganizacja, jednej z najważniejszych światowych 
imprez z dziedziny e-sportu, z ciągle rosnącą popularnością: Intel 
Extreme Masters (IEM), które w 2021 odbyło się tylko on-line). 

 Miasto Katowice w dniach 6-10 XII 2021 roku było gospodarzem 
organizowanego przez ONZ Szczytu Cyfrowego –  Forum Zarządzania 
Internetem. IGF to międzynarodowe spotkanie  umożliwiające globalną 
dyskusję o rozwoju internetu. W Światowym Forum Zarządzania 
Internetem 2021 wzięli udział  ustawodawcy, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych. Kilka tysięcy 
osób z całego globu dyskutowało o możliwościach i wyzwaniach 
stawianych przez internet, a także sposobach pełnego wykorzystania 
jego potencjału. 

 Utrzymywanie bieżących relacji z firmami, które zajmują się game 
developmentem oraz e-sportem, w celu przygotowania koncepcji 
zarządzania hube’em oraz stworzenia stosownych atraktorów dla branż: 
gamingowej, e-sportowej i branż technologicznych okołogamingowych, 
jako głównego zadania wynikającego z Biznes Planu przygotowanego na 
potrzeby stworzenia Hub’u Gamingowo-Technologicznego (szerzej 
opisanego w ramach PP3). 

 Utrzymywanie bieżących relacji ze zlokalizowanym w Katowicach 
Stowarzyszeniem Esports Associacion Polska, które realizuje programy 
nauczania dla klas e-sportowych, uczniowskie ligi e-sportowe, a także 
prowadzi zlokalizowany przy ul. Staromiejskiej Katowice Gaming House, 
czyli bootcamp dedykowany drużynom e-sportowym. 
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PP8. Wspieranie rozwoju sztuk audiowizualnych, w tym sektora twórczości filmowej i mediów 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Wspieranie rozwoju sztuk audiowizualnych, w tym sektora twórczości filmowej 
i mediów: Ars Independent Festival, działalność galerii Miasta Ogrodów. 
W minionym roku Miasto wspierało realizację m.in. bardzo dużej produkcji 
filmowej „TZOI” w reżyserii światowej sławy Jonathana Glazera. Prócz tego na 
terenie miasta kręcono zdjęcia do serialu „Planeta Singli” i podobnie jak 
wcześniej do kilku niewielkich produkcji filmowych, a także reklam/wizytówek 
firm, np. Orlenu czy Iguana.  
Największa liczba zapytań dotyczyła jak co roku terenów zabytkowej dzielnicy 
Katowic – Nikiszowca. Łącznie w 2021 r. zwrócono się do Miasta w sprawie 13 
produkcji audiowizualnych. 
Na podstawie informacji uzyskanej w Silesia Film Comission liczba dni 
zdjęciowych w Katowicach wynosiła 13. 

 

 

PP9. Wspieranie rozwoju przemysłu muzycznego oraz sektora festiwali muzycznych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

• Muzykogranty;  
• działalność inkubatora twórczości muzycznej MusicHub (całoroczna);  
• organizacja i współorganizacja festiwali – Katowice JazzArt, Festiwal 

Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka 
i Rawa Blues Festival;  

• działalność edukacyjna Muzykodromu; 
• projekt edukacyjny Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy;  
• wydanie albumu „Pokolenie’51”. 
• promocja miasta podczas realizacji autorskiej, solowej płyty Sebastiana 

Riedla zawierającej m.in. „Radio Sesję”, zarejestrowanej w Studiu 
Koncertowym im. Jerzego Haralda w Katowicach; 

• organizacja koncertu organowego w wykonaniu wykładowców Akademii 
Muzycznej w Katowicach wraz z transmisją video oraz przygotowaniem 
materiałów filmowych dot. muzyki organowej;  

• promocja miasta w ramach projektu teledysku do utworu pn. „Motyl 
i chłopiec”, realizowanego w kooperacji studentów i absolwentów śląskich 
uczelni artystycznych; 

• organizacja koncertu muzyki elektronicznej, transmitowanego na żywo  
z wykorzystaniem narzędzi internetowych (przy wsparciu Instytucji Kultury 
– Katowice Miasto Ogrodów); 

• promocja miasta podczas koncertów pianistycznych „Piano Tężnia 
Festiwal”, transmitowanych online z Parku Zadole; 

• wykonanie płyt CD, z dedykowaną miastu obwolutą, zawierających zbiór 
kolęd i pastorałek pn. „Kolęda” autorstwa Sebastiana Riedla; 

• promocja miasta podczas koncertu „MTV Unplugged Kasia Kowalska” 
z udziałem za-proszonych gości w Spodku; 

• koncerty „Letnie Brzmienia” przed Halą Parkową przy ul. Kościuszki; 
• organizacja wydarzenia muzycznego dla uczestników DUBAI EXPO 2020 

(ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie odbyło się w 2021 r.) 
podczas Światowego Dnia Miast 

• promocja miasta na płytach DVD w ramach projektu „Koncerty w Bazylice 
Panewnickiej”, w skład którego wchodzi film „Panewnicka Betlyjka”. 
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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 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Wszystkie organizowane wydarzenia o charakterze ponadlokalnym 
i międzynarodowym wzbogacają ofertę biznesową i kulturalną Katowic. 
Są dodatkowym bodźcem do rozwoju w kierunku nowych technologii, start-
up’ów. 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.: Europejski Kongres 
Gospodarczy, Europejski Kongres MŚP, Gwiazdkowy Biznes Mixer, 
InterNanoPoland, etc. 

 

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. 

W 2021 roku lotnisko w Pyrzowicach obsłużyło 2,3 miliona podróżnych, czyli o 883,2 tysiąca więcej (plus 

61,1 procent) niż w roku poprzednim, w którym pandemia koronawirusa miała bezprecedensowy wpływ 

na statystyki w ruchu lotniczym. Mimo to zeszłoroczny wynik to 48 procent ruchu z rekordowego, 

przedpandemicznego roku 2019, kiedy lotnisko obsłużyło 4,8 miliona pasażerów.  
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Z siatki połączeń regularnych, obsługiwanej przez Wizz Aira, Ryanaira, LOT i Lufthansę, skorzystało nieco 

ponad milion pasażerów, o 31 tysięcy więcej (plus 3,1 procent) niż w 2020 roku. Najpopularniejszymi 

kierunkami z tej siatki okazały się w Dortmund (143,1 tysiąca pasażerów), Londyn-Luton (67,4 tysiąca), 

Londyn-Stansted (43,9 tysiąca), Warszawa (38,1 tysiąca) i Kolonia-Bonn (37,5 tysiąca). W pierwszej 

piątce najpopularniejszych państw znalazły się natomiast Niemcy (200 tysięcy podróżnych), Wielka 

Brytania (171,7 tysiąca), Włochy (109 tysięcy), Grecja (84,2 tysiąca) i Ukraina (63,1 tysiąca). Z przewozów 

czarterowych skorzystało 1,3 miliona osób, czyli o 864,7 tysiąca więcej (plus 201,6 procent) niż rok 

wcześniej. Pasażerowie najchętniej latali do Antalyi (246,7 tysiąca), Hurghady (118 tysięcy), Marsa Alam 

(92,7 tysiąca), na Rodos (69,1 tysiąca) i do Heraklionu (63 tysiące). Listę najpopularniejszych państw 

otwiera Turcja (326 tysięcy pasażerów), kolejne miejsca zajmują Grecja (310 tysięcy), Egipt (235 tysięcy), 

Hiszpania (127 tysięcy) i Bułgaria (62 tysiące). W 2021 roku przewozy czarterowe odbudowywały się 

szybciej niż rozkładowe i wykazywały mniejszą wrażliwość na częste zmiany obostrzeń sanitarnych, 

osiągając największy w historii lotniska udział w ogólnej liczbie obsłużonych pasażerów, który wyniósł 

ponad 55 procent.  

W 2021 roku odbyło się 28,8 tysiąca startów i lądowań, czyli o 6,9 tysiąca więcej (plus 31,6 procent) niż 

w 2020 roku.  

Najważniejszą inwestycją była przebudowa terminalu pasażerskiego B. Projekt o wartości ponad 

100 milionów złotych ruszył w 2019 roku, a pandemia nie przerwała jego realizacji. Nowy terminal został 

oddany do użytku w sierpniu 2021 roku. Dzięki rozbudowie jego przepustowość wzrosła z 6 do 

8 milionów podróżnych rocznie. 

W 2021 roku kontynuowano rozbudowę sieci dróg publicznych, w tym największą inwestycję drogową 

w Katowicach od czasu budowy tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego Ziętka tj. rozbudowę 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). 

Zakończenie prac budowlanych (w ramach etapu I), które w zdecydowany sposób poprawi 

bezpieczeństwo oraz komfort podróży, przewidywane jest na drugą połowę 2022 roku. Budowa nowego 

bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych - ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz 

rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu usprawni 

skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną 

oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami 

krajowymi oraz centrum miasta. Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego 

ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Piesi 

i rowerzyści także zyskają nowe bezkolizyjne połączenia. W efekcie przebudowy skrzyżowanie 

Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty będzie dwupoziomowe, a ruch lokalny zostanie oddzielony 

od tranzytowego. Powstaną tu dwa węzły: jeden będzie rozprowadzał ruch tranzytowy w kierunku 
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Tychów, Cieszyna i Skoczowa oraz na północ w kierunku autostrady A-4 i dalej w kierunku Krakowa 

i Wrocławia oraz Łodzi i Gdańska, drugi będzie przeznaczony dla ruchu lokalnego – w kierunku Giszowca, 

Murcek i Ochojca. 

System transportu w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym wzmacnia 

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Węzeł komunikacyjny „Sądowa” pełni rolę 

nowoczesnego międzynarodowego dworca autobusowego. Dzięki sukcesywnie podpisywanym 

z kolejnymi przewoźnikami umowom, siatka połączeń ogólnopolskich i międzynarodowych 

systematycznie rozszerza się. Bilety na autobusy dalekobieżne można zakupić bezpośrednio 

u przewoźników lub w kasie na terenie dworca. Dodatkowo w zakresie funkcjonowania tego centrum 

przesiadkowego pasażerowie jadący na odcinku Katowice Dworzec – Katowice Sądowa oraz w kierunku 

przeciwnym mają prawo do bezpłatnego przejazdu. 

Uruchomione pod koniec 2020 roku węzły „Brynów Pętla” oraz „Zawodzie” pełnią ważną rolę w całym 

systemie transportowym na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i wpływają na sposób 

obsługi komunikacyjnej centrum Katowic, czyli jednego z najważniejszych generatorów podróży 

o charakterze miejskim i metropolitalnym. Zwiększono o 57% liczbę bezpośrednich linii (autobusowych 

i tramwajowych) zbiorowej komunikacji miejskiej obsługujących obszar Śródmieścia w powiązaniu 

z centrami przesiadkowymi. 

W ramach dbałości o pieszych użytkowników przestrzeni publicznych realizowano prace związane 

z przebudową ul. Dworcowej oraz ul. Tylnej Mariackiej. Mając na względzie zasady zrównoważonej 

mobilności miejskiej przestrzeń ulicy Dworcowej oraz placu przed Starym Dworcem została zamknięta 

dla ruchu samochodowego i na nowo zagospodarowana, wprowadzono elementy małej architektury 

oraz zieleni urządzonej. Na Dworcowej zostały posadzone łącznie 54 drzewa, 4- i 5-metrowe brzozy, 

miłorzęby i graby, a także krzewy i byliny. Wybudowano niewielki parking dla 30 samochodów od strony 

ul. św. Jana. Nowy deptak będzie przyjazną przestrzenią publiczną dla mieszkańców miasta 

oraz przybywających w różnych celach gości.  

Kolejnym po ul. Dworcowej i ul. Warszawskiej miejscem, gdzie powstanie nowa zieleń, będzie Plac Sejmu 

Śląskiego; wstępna koncepcja zazielenienia tego miejsca została zaprezentowana w 2021 roku, a sama 

realizacja rozpocznie się w 2023 roku. 

Pomimo kolejnego trudnego roku, rośnie liczba pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej, 

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

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 
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miejskiego na terenie miasta, z 83 w 2020 roku do 107 w 2021 roku. W konsekwencji wzrosła także, 

liczba rowerów miejskich (ponad 30% w porównaniu do roku 2020), ale z powodu stanu epidemii system 

nie był w pełni wykorzystany. W 2021 roku wybudowano również ok. 5,1 km nowych odcinków dróg 

rowerowych. Łącznie od 2014 roku wybudowano ich ponad 42 km. 

Miasto konsekwentnie rozwija ofertę miejskich wypożyczalni rowerowych, jak również dostępna jest 

oferta wynajmu samochodów na minuty tzw. carshering. Dobrze rozwinięte są również sieci 

elektrycznych skuterów i hulajnóg. Ekologiczny transport wspiera ponadto rozbudowana infrastruktura 

stacji ładowania samochodów elektrycznych. Katowice jako pierwsze miasto w Polsce wypełniło zapisy 

ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie infrastruktury ładowania. W mieście 

działa blisko 150 punktów ładowania samochodów elektrycznych. 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 2021 roku utrzymano powierzchnię strefy „Tempo 30”, a także kontynuowano działania zmierzające 

do budowy inteligentnego systemu zarządzania ruchem, dzięki któremu w niedalekiej przyszłości 

Katowice zyskają kolejne narzędzie, usprawniające poruszanie się w miejskiej przestrzeni. ITS, 

wykorzystując kamery monitorujące sytuację na drogach, będzie analizował natężenie ruchu 

i dostosowywał pracę sygnalizatorów świetlnych. Istotnym podkreślenia jest, że będzie koncentrował się 

na umożliwieniu priorytetowego przejazdu pojazdom komunikacji publicznej – zarówno autobusom, 

jak i tramwajom. Dużym udogodnieniem dla kierowców będzie pojawienie się 17 tablic informacyjnych 

VMS, tzw. znaków zmiennej treści. Zostaną one zlokalizowane w newralgicznych punktach miasta, 

co umożliwi kierowcom decyzję o zmianie wyboru trasy dojazdu do centrum miasta np. w przypadku 

wypadku bądź korków. Planowany rezultat realizacji projektu dot. systemu ITS, to z jednej strony 

wygodniejsze poruszanie się transportem zbiorowym, z drugiej upłynnienie ruchu. Ważny jest również 

aspekt ekologiczny w postaci zmniejszenia ilości spalin emitowanych do atmosfery i zmniejszenia hałasu. 

Planowana wartość projektu wynosi ponad 85 mln zł, z czego ponad 67 mln zł to dofinansowanie 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2021 roku 

ogłoszono przetarg realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który zakończył się 

podpisaniem umowy z wykonawcą. Zakończenie budowy systemu przewidywane jest w drugiej połowie 

2023 roku. 

W 2021 roku kontynuowano działania mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. 

Temat efektywności energetycznej jest coraz częściej postrzegany jako wskaźnik potencjału 

rozwojowego regionu i element mogący stanowić przewagę konkurencyjną. Jednym z istotnych 

tematów w obszarze efektywności energetycznej jest elektromobilność. Katowice stawiają na promocję 

i wspieranie współpracy pomiędzy samorządem, nauką i biznesem w temacie budowy sieci stacji 
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ładowania oraz usług współdzielenia świadczonych w oparciu o pojazdy z napędem elektrycznym. 

Katowice zajęły drugie miejsce w „Rankingu Elektromobilnych Miast”, przygotowanym przez Politykę 

Insight we współpracy z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych. 

„Ranking Elektromobilnych Miast” powstał na podstawie danych liczbowych dotyczących różnych 

rodzajów kwantyfikowalnych aspektów działań samorządów w 50 największych populacyjnie polskich 

miastach na prawach powiatu. Dane zostały przeliczone na wskaźniki cząstkowe w pięciu kategoriach: 

transport elektryczny, transport rowerowy, ułatwienia dla elektromobilności, transport zbiorowy 

oraz czyste powietrze. W „Rankingu Elektromobilnych Miast” Katowice uzyskały 71 punktów na 100 

możliwych. To wynik o zaledwie dwa punkty niższy od zwycięskiej Warszawy. Katowice najlepiej 

poradziły sobie z infrastrukturą stacji ładowania - wynikiem 36,4 na 100 km kwadratowych zajęły 

pierwsze miejsce w tym mierniku. Miasto bardzo dobrze wypadło także pod względem nowych 

samochodów elektrycznych (2. miejsce). 

Szereg działań wykorzystujących innowacyjne rozwiązania w wielu obszarach, między innymi 

w dystrybucji mediów komunalnych, tworzą smart Katowice. W listopadzie 2021 roku uruchomiono 

system monitorowania mediów i wody (SMiS), który obejmuje m.in. liczniki energii elektrycznej, liczniki 

energii cieplnej, wodomierze, regulatory węzłów cieplnych, regulatory central wentylacyjnych, 

regulatory kotłowni oraz dodatkowe czujniki parametrów powietrza w budynkach użyteczności 

publicznej - 61 obiektów, takich jak budynki Urzędu Miasta przy Rynku 1, ul. Młyńskiej 4 i ul. Francuskiej 

70, Pałac Młodzieży, obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: „Jantor”, „Kolejarz” 

i „Szopienice”, ale również budynki żłobka miejskiego, szkoły czy jednostki kultury. 

 

 



62 

 

WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM TRANSPORT I LOGISTYKA MIEJSKA 

SIECI TRANSPORTOWE         

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 40 372 894 43 700 000 

liczba miast bezpośrednio 
skomunikowanych z 
Katowicami komunikacją 
miejską 

25 26 26 26 25 27 27 24 

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) 

21 276 502,36 
 

(autobusowe: 
16 852 647,15 
tramwajowe: 
4 423 855,21) 

20 809 723 
 

(autobusowe: 
16 468 763 

tramwajowe: 
4 340 960) 

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

 
 

31 
87 

 

29 
92 

32 
95 

34 
124 

51 
107 

51 
107 

35 
76 

37 
87 

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

0 0 0 0 1 1 

 
 
 
 

28 
 
 
 

 

44 
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INFRASTRUKTURA WIELOFUNKCYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I LOGISTYKI MIEJSKIEJ      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

łączna długość dróg 
[km] 

556,4 561,4 562,8 564,1 565,5 566,7 567,4 572,21 

łączna długość dróg 
rowerowych [km]23 

146,3 148,2 154,7 161,8 166,1 169,22 178,16 183,26 

liczba centrów 
przesiadkowych na 
terenie miasta 

0 0 0 0 1 
 

1 4 4 

odsetek autobusów 
PKM Katowice 
spełniających normy 
emisji spalania 

ilość 
% 

taboru 
ilość 

% 
taboru 

ilość 
% 

taboru 
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% 0 0,00% 0 0,00% 

Euro 2 90 35,57% 83 31,56% 70 28,57% 31 11,97% 11 4,40% 5 2,02% 2 0,82% 0 0,00% 

Euro 3 57 22,53% 58 22,05% 57 23,27% 55 21,24% 51 20,40% 19 7,69% 18 7,41% 13 5,31% 

Euro 4 5 1,98% 5 1,90% 5 2,04% 5 1,93% 5 2,00% 5 2,02% 5 2,06% 5 2,04% 

Euro 5 15 5,93% 15 5,70% 15 6,12% 15 5,79% 15 6,00% 15 6,07% 15 6,17% 15 6,12% 

EEV 75 29,64% 75 28,52% 75 30,61% 75 28,96% 75 30,00% 75 30,36% 75 30,86% 74 30,20% 

Euro 6  0 0,00% 23 8,75% 23 9,39% 78 30,12% 93 37,20% 118 47,77% 118 48,56% 118 48,16% 

ELECTR. - - - - - 10 4,05% 10 4,12% 20 8,16% 

liczba osób 
korzystających z 
centrów 
przesiadkowych 

0 0 0 0 0 24 
5 803 

(wydanych biletów 
z parkomatów) 

4 167  
(wydanych biletów 

z parkomatów 
CP Ligota) 

69 06025 

liczba miejsc 
parkingowych w 
centrach przesiad. 

0 0 0 0 110 110 111726 1117  

                                                 

23 Wartość uwzględnia także odcinki likwidowane; korekta danych za lata 2016 -2019. 
24 W listopadzie 2018 zakończono prace budowlane przy Centrum Przesiadkowym Ligota. Wszystkie funkcjonalności Centrum zostały uruchomione w  2019 r. 
25 CP Ligota - 6 792  (wydanych biletów z parkomatów), CP Brynów - 11 578 pojazdów, CP Zawodzie- 23 848 pojazdów, CP Sądowa - 26 842 szt. sprzedanych  biletów 
26 547 miejsc CP Brynów, 405 miejsc  CP Zawodzie, 110  miejsc CP Ligota, 55 miejsc CP Sądowa. 
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INFRASTRUKTURA WIELOFUNKCYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I LOGISTYKI MIEJSKIEJ      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

liczba wypożyczeń 
roweru miejskiego 

system działa 
od 2015 roku 

7 500 38 200 103 600 209 100 243 000 110 535 130 171 

liczba stacji roweru 
miejskiego na terenie 
miasta 

3 11 35 54 76 83 
 

107 

liczba rowerów w 
systemie roweru 
miejskiego 

24 88 288 450 620 666 
 

866 

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 2,02 3,64 

długość 
wybudowanych dróg 
[km] 

6,614 5,08 1,397 1,24 1,43 1,195 0,737 4,81 

Długość 
wyremontowanych 
dróg [km] 

10,51 9,97 11,164 1,85 14,7 1,550 0,956 
 

9,82 

 
długość nowych dróg 
rowerowych [km] 
 

5,3 1,9 6,61 7,1 4,31 3,12 8,94 5,1 

długość 
wyremontowanych 
dróg rowerowych [km] 

realizowane w ramach bieżącej 
działalności 

0,95 7,0 0 0 0,3 
 

0,1 
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INFRASTRUKTURA WIELOFUNKCYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I LOGISTYKI MIEJSKIEJ      

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

powierzchnia strefy 
„Tempo 30” [% pow. 
miasta] 27 

strefa została 
wdrożona 

w 2015 roku 

1,9km2 
1,15 

1,9km2 
1,15 

1,9km2 
1,15 

1,9km2 
1,15 

2,1 km2 
1,2 

2,1 km2 
1,27 

2,1 km2 
1,27 

 

 

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI I LOGISTYCZNYMI     

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ocena bezpieczeństwa 
energetycznego [w 
skali 1-5] 28 

4 4 4 4 4 4 4 4 

liczba zatwierdzonych 
projektów organizacji 
ruchu drogowego 

812 767 814 900 877 1108 945 966 

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 1 496,48 1 210,26 

                                                 

27 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. 
28 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. 



66 

 

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 

PKP PLK planuje realizację zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich 
(E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy 
- Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice” z wykorzystaniem współfinansowania 
inwestycji z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF 2) 
na lata 2021-2027. Jednym z elementów inwestycji na terenie miasta jest 
przebudowa trasy Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice 
z budową trzech nowych przystanków i oddzielenie ruchu aglomeracyjnego 
i dalekobieżnego. Planowane przez PKP PLK nowe przystanki to: Katowice 
Uniwersytet (rejon ul. Paderewskiego), Katowice Akademia (ul. Damrota / 
Francuska), Katowice Kokociniec (rejon ul. Szadoka). Przystanek Katowice 
Brynów zostanie przesunięty w rejon autostrady A4. 
W powiązaniu z modernizacją najważniejszej w regionie linii kolejowej miasto 
planuje przebudowę wiaduktów kolejowych na ulicy św. Jana oraz na ulicy 
Mikołowskiej wraz z budową kładki dla pieszych łączącej dworzec PKP z MDA 
„Sądowa”, celem zapewnienia bezpośredniego i bezpiecznego połączenia 
pieszego dla podróżnych przesiadających się pomiędzy komunikacją autobusową 
i kolejową. 

 

PT2. Budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Realizacja Zintegrowanego Sytemu Węzłów Przesiadkowych na ternie miasta 
przyczyni się do zwiększenia liczby podróży wykonywanych publicznym 
transportem zbiorowym oraz poprawy jakości wykonywania podróży pomiędzy 
poszczególnymi środkami transportu. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Ligota" 
Zadanie zakończono i odebrano w 2019 roku 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Sądowa" 
Zadanie zakończono i odebrano w 2020. 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie" 
Węzeł uruchomiono w 2020. 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów 
Pętla” 
Węzeł uruchomiono w 2020. 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana" 
Opracowano dokumentację projektową, projekt oczekuje na rozpoczęcie przez 
PKP PLK przebudowy infrastruktury kolejowej linii E65 na odcinku od Szopienic 
do Ligoty. 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Kostuchna” 
Trwa postępowanie odwoławcze w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Warszawie od wydanej decyzji środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie” 
Zrealizowano parking tymczasowy, niezbędne wytyczne ze strony PKP PLK 
o dostępności terenów pod docelowy węzeł przesiadkowy. 



67 

 

 

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 W ramach etapu I wykonano jezdnie zachodnie – główna i zbiorcza (DK86) 
oraz ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), wykonano mur oporowy pomiędzy 
istniejącymi wiaduktami drogowymi W2 i W3 jezdni zachodnich, uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie obiektów inżynierskich W1, W2, W3, W4 na 
jezdni zachodniej. Wykonano prace w zakresie budowy łącznicy A - 
zjazdowej z ul. Pszczyńskiej na ul. 73 Pułku Piechoty wraz z nowymi 
wiaduktami drogowymi W6, W7 oraz wystąpiono z wnioskiem 
o pozwolenie na ich użytkowanie celem udostepnienia kierowcom 
kolejnego elementu rozbudowywanego węzła. Wybudowano przejście 
podziemne w rejonie Parku trampolin. Zakończono przebudowę magistrali 
wodociągowej. Kontynuowane były prace związane z budową jezdni 
wschodnich ul. Pszczyńskiej, kolejnych łącznic węzłów drogowych, budowy 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia. 

 

 

 

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

Status Przygotowanie do realizacji 

Podjęte działania W zakresie przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku 

od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego” dokonano zmiany 

parametrów projektowych natomiast w zakresie budowy przedłużenia 
ul. Bocheńskiego zakończono opracowanie koncepcji i przeprowadzono 

konsultacje społeczne. 

 

PT5. Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania 03 listopada 2021r nastąpiło wybranie wykonawcy na realizację projektu 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, które to zakończyło się podpisaniem 
umowy z Firmą Sprint w dn. 23.11.2021 r.  
Postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wdrożenie Katowickiego 
Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportu obejmuje: 

 wykonanie sytemu ITS na 112 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną 
w głównych korytarzach transportu publicznego komunikacji 
tramwajowej oraz głównych ciągach komunikacji autobusowej,  

 wybudowanie Centrum Sterowania Ruchem, 

 wybudowanie 17 tablic VMS służących do informowania podróżnych 
o panującej sytuacji drogowej z opcją kierowania na trasy alternatywne, 

 wybudowanie 12 tablic informacji parkingowej dla obecnie istniejącej 
Strefy Płatnego Parkowania, 

 uruchomienie platformy planowania podróży, 

 opcji ewentualnej realizacji późniejszego utrzymania technicznego przez 
66 miesięcy od wdrożenia. 

Trwają prace projektowe. Całość wykonania/budowy zadania przewidziano na 
okres 22 miesięcy. 
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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.  
Zaprojektowana przebudowa odcinka Katowice Szopienice Płd. - Katowice - 
Katowice Piotrowice obejmuje m.in. zmianę układu dwutorowego 
na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem 
w kierunku Chorzowa Batorego. Obok rozbudowy linii przewidywana jest 
modernizacja istniejących stacji i przystanków oraz budowa nowych. 
Zmodernizowane mają zostać stacje Katowice Zawodzie, Katowice i Katowice 
Ligota; powstać mają też nowe przystanki: Katowice Uniwersytet (w rejonie 
ul. Paderewskiego), Katowice Akademia (ul. Damrota/Francuska) i Katowice 
Kokociniec (ul. Szadoka). Obecny przystanek Katowice Brynów ma zostać 
przesunięty w rejon autostrady A4. 

 

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 GZM znajduje 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. 
Stworzenie szybkiej kolei regionalnej znajduje się ponadto 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 

Trwa postępowanie odwoławcze w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Warszawie od wydanej decyzji środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. 
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PT9. Rozbudowa wewnątrzmiejskiej sieci tramwajowej 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Postępowanie przetargowe dla zadania „Budowa linii tramwajowej wzdłuż 

ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii 

tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – zachód biegnących 

ul. Chorzowską oraz ul. Gliwicką” ogłoszone zostało przez spółkę Tramwaje 

Śląskie S.A. w dniu 15.09.2021 r. 

W ramach inwestycji przewidziana została budowa ok. 1900 metrów toru 

pojedynczego, uwzględniając również fragmenty torowisk na połączeniu nowej 

trasy z liniami biegnącymi w ul. Gliwickiej i wzdłuż ul. Chorzowskiej. Trasa 

zostanie poprowadzona wzdłuż ulicy Grundmanna – równolegle do jezdni po jej 

zachodniej stronie. Przewidziana jest budowa wiaduktu z dwutorową linią 

tramwajową nad Drogową Trasą Średnicową. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Zgodnie z przyjętą „Polityką Rowerową Miasta Katowice”, realizowane są kolejne 

zadania w ramach projektu „Podstawowej Sieci Infrastruktury Rowerowej 
w Katowicach”. W 2021 roku wybudowano 5,1 km nowych odcinków dróg 

rowerowych w następujących lokalizacjach: 
• połączenie obszaru Strefy „Tempo 30” z Węzłem Przesiadkowym „Brynów 
Pętla”, z drogą rowerową w ul. Jankego oraz z istniejącą trasą rowerową nr 1 – 

1400 mb; 

• połączenie wzdłuż al. Korfantego od ul. Telewizyjnej do rejonu skrzyżowania 
z ul. Konduktorską – 1300 mb; 
• przy ul. Gospodarczej – 1400 mb; 

• odcinek w rejonie ul. Zaruskiego – 80 mb; 
• wzdłuż ul. Olimpijskiej i ul. Skrzypka ( w ramach BO) – 420 mb; 

• wzdłuż ul. Uniczowskiej (w ramach BO) – 500 mb. 

W 2021 r. kontynuowano również rozbudowę systemu rowerów miejskich „City 
by bike” – uruchomiono stacje w 107 lokalizacjach, wzrosła także ilość rowerów 
do 866 (746 miejskich, 120 partnerskich). 

 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Katowickie Inwestycje (uprzednio KIWK Sp. z o.o.) - zostało wszczęte 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnych wraz z narzędziem 
do planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych. 
Katowickie Wodociągi S.A. – realizuje następujące działania: 
- system zdalnego odczytu wodomierzy; 
- system monitoringu sieci wodociągowej; 
- system monitoringu sieci i obiektów kanalizacyjnych; 
W 2021 roku uruchomiono narzędzie mające na celu monitorowanie i analizę 
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PT11. Wdrożenie systemu typu „smart grid” (inteligentne sieci) w sferze dystrybucji mediów 
komunalnych 

sytuacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach zadania 
„System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania 
w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice (SMiS)”. System 
monitorowania mediów i wody obejmuje m.in. liczniki energii elektrycznej, 
liczniki energii cieplnej, wodomierze, regulatory węzłów cieplnych, regulatory 
central wentylacyjnych, regulatory kotłowni oraz dodatkowe czujniki 
parametrów powietrza.  Docelowo, w 2024 roku, system obejmować będzie 
71 budynków użyteczności publicznej. Etap pierwszy w swoim zakresie 
obejmował dostawę oprogramowania centralnego systemu informatycznego 
umożliwiającego wykorzystywanie zamontowanych w budynkach urządzeń 
automatyki kontrolno-pomiarowej. Ponadto, w tym etapie doposażono budynki 
w niezbędnym zakresie umożliwiającym funkcjonowanie usługi sterowania 
budynkowego. Obecnie w systemie znajduje się już 61 miejskich budynków 
użyteczności publicznej (stan na 2021 rok). 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH     

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 
 

28 850 108,70 24 333 420,11 

wysokość wydatków 
majątkowych przeznaczonych na 
Wieloletnie Przedsięwzięcia 
Inwestycyjne [zł] 

517 047 369 224 764 744 70 465 902 100 106 374 227 065 432 373 635 653 403 656 136 322 713 565,78 

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

x x 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

38 
 

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 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

35 
 

Przygotowanie do 
realizacji: 1 

 
Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 3 
 

 Brak realizacji: 2 
 
 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji:  

37 
 

Przygotowanie do 
realizacji:1  

 
Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 2 
 

 Brak realizacji: 1 
 

liczba i wartość nowych zadań 
wprowadzonych do Wieloletnich 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

x x 
18 zadań 

 
70 425 817 zł29 

39 zadań 
 

150 115 198 zł 

25 zadań 
 

316 346 473 zł 

48 zadań 
 

99 785 421 zł 

67 zadań 
 

75 746 403 zł 

39 zadań 
 

77 546 985 zł 

                                                 

29 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 18,67 
 

15,31 

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 

Jakość życia: 
139 333 832 zł 

 
Metropolitalność 

i obszar 
śródmiejski: 

20 257 802 zł 
 
 
 
 
 
 

Transport 
i logistyka miejska: 

244 064 502 zł 

Jakość życia: 
164 615 552 zł 

 
Metropolitalność 

i obszar 
śródmiejski: 

19 143 597 zł 
 

Przedsiębiorczość 
i rozwój 

gospodarczy: 
1 798 875 zł 

 
Transport 

i logistyka miejska: 
137 155 542 zł 

procent powierzchni Miasta 
objęty miejscowymi planami 
zagospodarowania 
przestrzennego 

21,8 22 25,72 26,3 26,3 27,4 27,6 28,0 
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05.INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
 

Podstawa prawna działań związanych z uruchomieniem VIII edycji Budżetu Obywatelskiego 

w Katowicach: 

 art. 5a ust 3-7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 

z późn. zm.). 

 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 ze zm.); 

 Zarządzenie nr 1503/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

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

 

Podział środków finansowych w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego 

Podobnie jak w roku 2020, na zadania wskazane przez mieszkańców do realizacji przeznaczono 

20 mln zł. Decyzją Prezydenta Miasta Katowice, 15 mln zł oddano na pomysły mieszkańców w ramach 

tej procedury, 3 mln zł to pula środków w ramach II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice, 

natomiast 2 mln zł przeznaczone zostało na utrzymanie zadań z Budżetu Obywatelskiego. Tym samym 

katowicki budżet obywatelski pozostał największym w Polsce per capita wśród miast regionu 

i utrzymuje się w pierwszej trójce miast wojewódzkich – znacząco przekraczając wymagany ustawowo 

wskaźnik 0,5% budżetu. 

Nr i nazwa dzielnicy 

Mieszkańcy  

zameldowani  

na pobyt stały lub 

czasowy 

Pula środków do 

wykorzystania 

w ramach  

BO VIII edycji 

1 Śródmieście 25 320 1 003 204 zł 

2 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia 13 681 592 475 zł 

3 Zawodzie 10 835 531 850 zł 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 11 336 533 767 zł 

5 
Brynów część wschodnia - Os. 

Zgrzebnioka 
6 384 490 306 zł 

6 Ligota - Panewniki 28 286 970 861 zł 

7 Załęże 8 589 445 687 zł 

8 Osiedle Witosa 12 123 547 327 zł 

9 Osiedle Tysiąclecia 20 831 771 732 zł 

10 Dąb 6 914 434 115 zł 
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11 Wełnowiec - Józefowiec 13 741 588 907 zł 

12 Koszutka 10 121 495 032 zł 

13 Bogucice 13 426 574 498 zł 

14 Dąbrówka Mała 4 619 361 843 zł 

15 Szopienice - Burowiec 13 557 585 619 zł 

16 Janów - Nikiszowiec 9 136 470 671 zł 

17 Giszowiec 15 409 792 578 zł 

18 Murcki 4 840 347 219 zł 

19 Piotrowice - Ochojec 22 369 822 384 zł 

20 Zarzecze 2 851 315 745 zł 

21 Kostuchna 11 518 535 736 zł 

22 Podlesie 6 645 429 280 zł 

 Zadania ogólnomiejskie - 3 003 438 zł 

 

 

 

 

Harmonogram VIII edycji Budżetu Obywatelskiego 

od 9 marca do 22 kwietnia Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 

do 11 maja Weryfikacja formalna wniosków 

do 12 maja Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej 

do 1 lipca 
Możliwość zgłaszania zastrzeżeń oraz uwag do zgłoszonych 

wniosków 

do 2 sierpnia Weryfikacja merytoryczna wniosków 

do 16 sierpnia 
Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na negatywnie 

i pozytywnie zweryfikowane 

od 6 do 19 września Głosowanie 

do 29 września 
Podanie wyników głosowania mieszkańców  

– oficjalne zamknięcie procesu 
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Informacja z przebiegu procedury 

Łącznie do VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili 330 projektów (w tym 

48 o charakterze ogólnomiejskim). 298 projektów przeszło pozytywnie etap weryfikacji formalnej 

(po procedurze odwoławczej 308), a 254 zadań zostało pozytywnie zaopiniowanych w ramach 

weryfikacji merytorycznej (po procedurze odwoławczej 263). W związku z wycofaniem przez 

Wnioskodawców 6 projektów, mieszkańcy wybierali spośród 257 zadań. W głosowaniu wzięło udział 

43 382 mieszkańców Katowic, co dało frekwencję na poziomie 15,84 %. Jest to trzecia najwyższa 

frekwencja w budżecie obywatelskim spośród miast wojewódzkich w Polsce. Mieszkańcy wskazali 

do realizacji łącznie 119 zadań (109 o charakterze lokalnym i 10 o charakterze ogólnomiejskim) 

o łącznej wartości 15 166 973 zł. Pięć spośród wybranych projektów na etapie weryfikacji 

merytorycznej zostało określonych jako zadania dwuletnie, z planowaną datą zakończenia realizacji 

w roku 2023. 

 

Informacja dot. przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej 

 Akcja informacyjno-edukacyjna miała charakter ciągły i była prowadzona na przestrzeni całego 

procesu. Natężenie działań zaplanowano zwłaszcza na etapach poprzedzających zgłaszanie 

projektów oraz głosowanie na zadania. Przy planowaniu działań wzięto pod uwagę 

obowiązujące obostrzenia epidemiczne, stąd większość działań prowadzona była 

w środowisku internetowym, jednakże na poszczególnych odcinkach procesu uwzględniano 

również potrzeby osób wykluczonych cyfrowo. 

 Dla potrzeb VIII edycji Budżetu Obywatelskiego prowadzono dedykowaną stronę internetową 

www.bo.katowice.eu. Aktywnie wykorzystywano również profile na portalach 

społecznościowych Facebook i Twitter.  

 Informacje o kolejnych etapach Budżetu Obywatelskiego przekazywane były na bieżąco: 

Radnym Rady Miasta Katowice, Radnym Rad Dzielnic, a także lokalnym mediom.  

 Obszerne artykuły dotyczące poszczególnych etapów były publikowane w bezpłatnym 

informatorze miejskim „Nasze Katowice”. W ramach promocji etapu głosowania wśród 

mieszkańców przeprowadzono akcję kolportażu specjalnego wydania „Naszych Katowic” 

w całości poświęconemu Budżetowi Obywatelskiemu. Nakład wydania wyniósł 152 tys. 

egzemplarzy. Stanowiło to bardzo ważny element akcji informacyjnej szczególnie dla osób 

starszych.  

 W celach promocyjnych Budżetu Obywatelskiego skorzystano również z takich nośników 

zewnętrznych jak infokioski zlokalizowane na katowickim Rynku - czas emisji trwał  

ok. 4 tygodni na każdym etapie BO (tj. zgłaszania projektów i głosowania), czy billboardy 
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wielkoformatowe (na etapie zgłaszania projektów). Z kolei od 1 września 2021 r. do końca 

głosowania w różnych częściach miasta pojawiło się 30 citylightów  

z informacją o głosowaniu.  

 W miesiącach kwietniu i wrześniu informacja o poszczególnych etapach BO pojawiała się 

na dwóch autobusach (obsługujących linie nr 930 i 973). W okresie od kwietnia do września 

podobna reklama informująca o trwaniu procedury pojawiła się na dwóch tramwajach 

kursujących po Katowicach (linia nr 13, 20). 

 W trakcie trwania procedury rozdystrybuowano:  

 kolorowanki edukacyjne o Budżecie Obywatelskim dla dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym (3,1 tys. sztuk); 

 przewodniki informacyjne o VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (500 sztuk); 

 plakaty informacyjne o naborze wniosków do VIII edycji BO (1,5 tys. sztuk); 

 materiały promocyjne dotyczące głosowania, do wykorzystania przez mieszkańców,  

w formie: ulotki/zawieszki na drzwi informującej o głosowaniu (9 tys. sztuk), plakatów 

informujących o głosowaniu w formatach A3 i A4 (4 tys. sztuk) oraz pustych plakatów 

do wypełnienia przez wnioskodawców (2,5 tys. sztuk). Poza mieszkańcami, materiały 

promocyjne trafiły do poszczególnych miejskich instytucji (Miejska Biblioteka Publiczna, 

miejskie domy kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), jednostek oświatowych 

(publiczne placówki szkolne oraz przedszkola), a także spółdzielni mieszkaniowych na terenie 

miasta. 

 25 marca 2021 r. pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej zorganizowali 

dla zainteresowanych mieszkańców webinar, prowadzony za pomocą aplikacji Microsoft 

Teams; 

 We wrześniu w ramach akcji promocyjnej w Internecie przeprowadzono szeroką kampanię 

z uwzględnieniem materiałów odnoszących się do: rozpoczęcia głosowania, pokazywania 

potencjału Budżetu Obywatelskiego w kontekście zrealizowanych inwestycji (realizacja filmów 

promocyjnych zachęcających do głosowania), włączenia w procedurę BO osób bliskich, rodzin, 

przede wszystkim osób starszych, które mogą nie mieć dostępu do Internetu, a także odliczania 

ostatnich dni/godzin głosowania. 

 W trakcie głosowania do użytkowników Katowickiego Informacyjnego Serwisu SMS trzykrotnie 

zostały wysłane wiadomości tekstowe zachęcające do udziału w głosowaniu wraz  

z bezpośrednim odnośnikiem do elektronicznego panelu głosowania. 
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 Z powodu obostrzeń epidemicznych w ramach tegorocznej edycji działał tylko jeden punkt 

informacyjny - Punkt Konsultacyjny Budżetu Obywatelskiego, mieszczący się w Wydziale 

Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice (pok. 205, Rynek 13).  

 Mieszkańcy mieli również możliwość kontaktu z koordynatorami ds. Budżetu Obywatelskiego, 

którzy zostali powołani w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice oraz miejskich 

jednostkach organizacyjnych zaangażowanych w proces.  

 

Informacja o realizacji zadań w roku 2021 (wybranych w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego) 

We wrześniu 2020 roku, w głosowaniu na projekty do VII edycji Budżetu Obywatelskiego  

w Katowicach wzięło udział 44 331 mieszkańców – frekwencja wyniosła 16,13%. Do realizacji wybrano 

122 projekty (w tym 6 ogólnomiejskich), a 16 spośród wybranych do realizacji zadań już na etapie 

weryfikacji określonych zostało jako projekty dwuletnie – w momencie głosowania mieszkańcy 

wiedzieli, że ich realizacja zostanie zakończona w 2022 roku. Łącznie, do końca 2021 roku 

zrealizowanych zostało 99 projektów, a zakończenie realizacji pozostałych siedmiu, głównie z powodu 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, przesunięto na kolejny rok. 
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06.INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA 
 

W roku 2021 Rada Miasta Katowice podjęła 293 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 2021 roku zrealizowano 237 uchwał, w trakcie realizacji są 52 uchwały, a 4 uchwały nie zostały 

zrealizowane. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich podjętych przez Radę Miasta 

uchwał w roku 2021. 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

25-01-2021 XXX/654/21 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/655/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2020 r. oraz 
sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2020 r. 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/656/21 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego i 2 lokali użytkowych - 
pracowni twórcy położonych w budynku przy ul. Kościuszki ich najemcom wraz ze sprzedażą 
udziałów w gruncie 

uchwała w trakcie realizacji 

4-02-2021 XXX/657/21 
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, 
ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/658/21 
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na 
terenie Miasta Katowice na lata 2021-2024" 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/659/21 
w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji do rozpatrywania 
wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Katowice za działalność charytatywną 

uchwała w trakcie realizacji 

4-02-2021 XXX/660/21 
w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku za rok 2020 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/661/21 
w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego w 2021 r. 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/662/21 
w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku w Katowicach 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

4-02-2021 XXX/663/21 
w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/664/21 
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 

4-02-2021 XXX/665/21 
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 

uchwała w trakcie realizacji 

4-02-2021 XXX/666/21 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym, z towarzyszącą infrastrukturą 
drogową i techniczną, murami oporowymi oraz elementami małej architektury przy ul. 
Kolońskiej w Katowicach 

uchwała w trakcie realizacji 

4-02-2021 XXX/667/21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Damrota w Katowicach uchwała w trakcie realizacji 

4-02-2021 XXX/668/21 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic – część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. 
Wincklera 

uchwała w trakcie realizacji 

4-02-2021 XXX/669/21 w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023" uchwała w trakcie realizacji 

4-02-2021 XXX/670/21 w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/671/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/672/21 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach 
przy ul. Dobrowolskiego na rzecz Muzeum Śląskiego (dz. nr 106/8 i 106/87) 

uchwała w trakcie realizacji 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

4-02-2021 XXX/673/21 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/674/21 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/675/21 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc 
inwestycyjną 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/676/21 
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/677/21 
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 
2021-2022 

uchwała w trakcie realizacji 

4-02-2021 XXX/678/21 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/679/21 
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/680/21 
w sprawie skargi na działania Dyrektora i pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

4-02-2021 XXX/681/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/682/21 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana 
S_ K_ 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/683/21 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 
Wojewody Śląskiego 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

4-03-2021  XXXII/684/21 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2021 na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/685/21 
w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego Miasta Katowice w roku 2020 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/686/21 
w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Andrzeja 
Fonfary" 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/687/21 
w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer 
Bolesława Holeckiego" 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/688/21 
w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Tytusa 
Chałubińskiego" 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/689/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/690/21 
w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z 
zakresu zadań własnych 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/691/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier” 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/692/21 w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/693/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/694/21 

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 V: 2021 rok" 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

4-03-2021  XXXII/695/21 

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. 
Warszawskiej _/_ oraz obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Le Ronda _/_ w 
Katowicach 

uchwała w trakcie realizacji 

4-03-2021  XXXII/696/21 

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 

4-03-2021  XXXII/697/21 

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. Andrzeja 
_/_ 

uchwała w trakcie realizacji 

4-03-2021  XXXII/698/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania miejscu w przestrzeni publicznej na 
terenie Gminy Katowice imienia Dawida Altera Kurzmanna 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/699/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 
segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/700/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 
segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/701/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 
segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/702/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 
segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

4-03-2021  XXXII/703/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 
segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/704/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 
segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/705/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 
segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/706/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 
segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/707/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 
segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/708/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w kwestii równego traktowania 
obywateli przez władze publiczne oraz szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV 2 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/709/21 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej usunięcia samochodu marki Ford Transit uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/710/21 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

4-03-2021  XXXII/711/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na brak nadzoru nad podległymi pracownikami uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/712/21 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana 
T_K_ działającego jako wspólnik spółki „Delikatesy T_ K_, K_ K_ spółka cywilna” z siedzibą w 
Bytomiu reprezentowanego przez pełnomocnika adwokata A_ K_ 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

25-03-2021  XXXIII/713/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w 
mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/714/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty rat wierzytelności przysługującej 
Miastu Katowice wobec spółki Med Holding S.A. w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/715/21 
w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2020 roku 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/716/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 r. 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/717/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020’’ za 2020 
rok 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/718/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy 
zastępczej na lata 2018-2020” za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/719/21 

w sprawie sprawozdania z realizacji w 2020 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego 
funkcjonowania 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/720/21 
w sprawie złożenia wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej o zezwolenie na 
prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. 
rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/721/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji „Programu 
Profilaktyki 
i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w 2020 roku 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

25-03-2021  XXXIII/722/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Katowicach za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/723/21 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023” uchwała w trakcie realizacji 

25-03-2021  XXXIII/724/21 
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 niezrealizowana - 
uchylona przez nadzór 

Wojewody 

25-03-2021  XXXIII/725/21 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej 
z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości 
podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/726/21 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/727/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/728/21 

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 V: 2021 rok" 

uchwała zrealizowana 

25-03-2021  XXXIII/729/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub 
jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej 

uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/730/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Katowicach 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

29-04-2021  XXXIV/731/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej 
„Aktywni Seniorzy” za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/732/21 
w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/733/21 
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 

29-04-2021  XXXIV/734/21 
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta 
Katowice na lata 2020-2032” 

uchwała w trakcie realizacji 

29-04-2021  XXXIV/735/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na 
lata 2018-2020” za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/736/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2020 rok uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/737/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z 
organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” 

uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/738/21 
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" 

uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/739/21 
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 w trakcie realizacji 

29-04-2021  XXXIV/740/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice 

uchwała w trakcie realizacji 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

29-04-2021  XXXIV/741/21 

w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Katowice o udzielenie wsparcia ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania 
polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - 
„Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/742/21 

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących 
Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z 
lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piastów oraz lokalu użytkowego przy 
ul. Słowackiego w Katowicach 

uchwała w trakcie realizacji 

29-04-2021  XXXIV/743/21 
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. Wiosny Ludów 

uchwała w trakcie realizacji 

29-04-2021  XXXIV/744/21 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/745/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/746/21 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2021 roku 

uchwała niezrealizowana; 
rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Śląskiego 
stwierdzono nieważność w 

całości -sprawa w NSA 

29-04-2021  XXXIV/747/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/748/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Katowice 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

29-04-2021  XXXIV/749/21 w sprawie skargi dotyczącej usunięcia samochodu marki Ford Transit uchwała zrealizowana 

29-04-2021  XXXIV/750/21 
w sprawie rozpatrzenia skarg dotyczących wydania zaświadczenia potwierdzającego 
przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności gruntu oraz w sprawie odmowy 
zwrotu wpłaconych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/751/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020 uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/752/21 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Katowicach ul. Medyków 16 uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/753/21 

w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek w 
Katowicach ul. Medyków 16 oraz XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Bochenek w 
Katowicach ul. Medyków 16 do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w Katowicach 
ul. Rolna 22 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/754/21 
w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii realizacji zadania 
publicznego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych 
przewozach pasażerskich 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/755/21 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
szpitala w dzielnicy Murcki w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/756/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/757/21 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 r. „Programu gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz "Zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

27-05-2021 XXXV/758/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich 
części 
wybudowanych przed 1945 r. położonych na terenie miasta Katowice, w których dokonano 
remontu 
elewacji 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/759/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
de minimis 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/760/21 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/761/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/762/21 
w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Zespołu ds. opracowania 
regulaminu przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla szczególnie 
uzdolnionych dzieci i młodzieży 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/763/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 1 Śródmieście uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/764/21 
w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 2 Załęska Hałda - Brynów część 
zachodnia 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/765/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 3 Zawodzie uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/766/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/767/21 
w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 5 Brynów część wschodnia - Osiedle 
Zgrzebnioka 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/768/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/769/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 7 Załęże uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/770/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/771/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

27-05-2021 XXXV/772/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 10 Dąb uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/773/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/774/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 12 Koszutka uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/775/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 13 Bogucice uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/776/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 14 Dąbrówka Mała uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/777/21 
 
w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/778/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 16 Janów-Nikiszowiec uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/779/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 17 Giszowiec uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/780/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 18 Murcki uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/781/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 19 Piotrowice-Ochojec uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/782/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 20 Zarzecze uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/783/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 21 Kostuchna uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/784/21 w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 22 Podlesie uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/785/21 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki opłaty 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/786/21 
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/787/21 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 18 lokali użytkowych - garaży ich najemcom 
lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w 
gruncie 

uchwała w trakcie realizacji 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

27-05-2021 XXXV/788/21 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych na rzecz ich 
dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/789/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy al. 
Korfantego w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

27-05-2021 XXXV/790/21 
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 w trakcie realizacji 

24-06-2021 XXXVI/791/21 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/792/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 
Katowice za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/793/21 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice 
za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/794/21 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2020 
rok 

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/795/21 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu miasta Katowice za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/796/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 r. „Strategii mieszkalnictwa miasta 
Katowice na lata 2010-2020” za rok 2020 

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/797/21 

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. Bronisławy 
/  

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/798/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” 
za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/799/21 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w 
Mieście” na lata 2016-2021 za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

24-06-2021 XXXVI/800/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 -2020” 

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/801/21 
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 określenie warunków częściowego zwolnienia z opłat 

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/802/21 
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 3 Zawodzie, nr 5 
Brynów-Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka oraz nr 19 Piotrowice-Ochojec 

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/803/21 
w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek 
Pomocniczych nr 3 Zawodzie, nr 5 Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka i nr 19 
Piotrowice-Ochojec 

uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/804/21 
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. Mariackiej / 

uchwała w trakcie realizacji 

24-06-2021 XXXVI/805/21 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/806/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 

24-06-2021 XXXVI/807/21 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego uchwała w trakcie realizacji 

24-06-2021 XXXVI/808/21 
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 niezrealizowana; 
rozstrzygnięciem nadzorczym  

Wojewody Śląskiego 
stwierdzono nieważność w 

całości 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

22-07-2021 XXXVII/809/21 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/810/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 r. „Miejskiego programu działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” 

uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/811/21 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2020 rok 

uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/812/21 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Las Murckowski - Buczyna" uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/813/21 
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 

22-07-2021 XXXVII/814/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla 
miasta Katowice na lata 2021-2027 

uchwała w trakcie realizacji 

22-07-2021 XXXVII/815/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/816/21 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 
2021/2022 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 

uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/817/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Katowicach ul. 
Medyków 16 

uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/818/21 

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 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

22-07-2021 XXXVII/819/21 

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. 
Sienkiewicza 

uchwała w trakcie realizacji 

22-07-2021 XXXVII/820/21 
w sprawie ustalenia wysokości bonifikat udzielanych najemcom przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych usytuowanych w budynkach nabytych od SM DOM Sp. z o.o. 

uchwała w trakcie realizacji 

22-07-2021 XXXVII/821/21 
w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z 
zakresu zadań własnych 

uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/822/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/823/21 

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. 
Jagiellońskiej 

uchwała w trakcie realizacji 

22-07-2021 XXXVII/824/21 
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. Wolnego 

uchwała w trakcie realizacji 

22-07-2021 XXXVII/825/21 
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 

22-07-2021 XXXVII/826/21 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Sławkowie 
na rzecz gminy Sławków (dz. nr 1763/7 i 1763/8) 

uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/827/21 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali 
mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których wykonano zielony 
dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone fasady 

uchwała zrealizowana 



96 

 

Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

22-07-2021 XXXVII/828/21 w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/829/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/830/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc 
postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach 

uchwała w trakcie realizacji; 
rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Śląskiego 
stwierdzono nieważność w 

części 

22-07-2021 XXXVII/831/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021 

uchwała niezrealizowana; 
rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Śląskiego 
stwierdzono nieważność w 

całości 

22-07-2021 XXXVII/832/21 
w sprawie skargi na działania p.o. Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

22-07-2021 XXXVII/833/21 w sprawie skargi na działania Przewodniczącego Rady Miasta Katowice uchwała zrealizowana 

08-09-2021 XXXVIII/834/21 
w sprawie przyznania Panu Marcinowi Nowakowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta 
Katowice” 

uchwała zrealizowana 

08-09-2021 XXXVIII/835/21 
w sprawie przyznania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” 

uchwała zrealizowana 

08-09-2021 XXXVIII/836/21 
w sprawie przyznania Pracownikom katowickiej ochrony zdrowia tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Miasta Katowice” 

uchwała zrealizowana 

08-09-2021 XXXVIII/837/21 
w sprawie przyznania Pani Joannie Wnuk-Nazarowej tytułu „Honorowy Obywatel Miasta 
Katowice” 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/838/21 
w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w 
odpowiedzi na skargę Związku Nauczycielstwa Polskiego 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

30-09-2021 XXXIX/839/21 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. stwierdzające 
nieważność uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/840/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Katowicach 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/841/21 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr_ położonego w budynku przy ul. 
Świdnickiej _ w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/842/21 
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w 
Katowicach 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/843/21 
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w 
Katowicach 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/844/21 
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Bytkowskiej 1A w 
Katowicach 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/845/21 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych na rzecz ich 
dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/846/21 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego 
dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/847/21 

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 al. Korfantego 
_/_ 

uchwała w trakcie realizacji 

30-09-2021 XXXIX/848/21 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Chorzowskiej _/_ 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

30-09-2021 XXXIX/849/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni 
użytkowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których 
wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone 
fasady 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/850/21 
w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 
2021-2024 z perspektywą do 2026" 

uchwała w trakcie realizacji 

30-09-2021 XXXIX/851/21 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice uchwała w trakcie realizacji 

30-09-2021 XXXIX/852/21 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/853/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/854/21 
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 trakcie realizacji 

30-09-2021 XXXIX/855/21 
w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów" 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/856/21 
w sprawie ubiegania się o przyznanie miastu Katowice tytułu Europejskiej Stolicy Nauki w 
2024 roku 

uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/857/21 w sprawie skargi na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/858/21 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

30-09-2021 XXXIX/859/21 w sprawie skargi na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/860/21 w sprawie skargi na działania pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/861/21 w sprawie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 51 w Katowicach uchwała zrealizowana 

30-09-2021 XXXIX/862/21 w sprawie skargi na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 51 w Katowicach uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/863/21 

w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I 
półrocze 2021 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Katowice na lata 2021-2045 za I półrocze 2021 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 2021 roku” 

uchwała zrealizowana 

28-10-2021  XL/864/21 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w 
Katowicach 

uchwała w trakcie realizacji 

28-10-2021 XL/865/21 
w sprawie przyznania dzierżawcy - SWPS Uniwersytetowi Humanistycznospołecznemu z 
siedzibą w Warszawie pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych położonych w 
Katowicach przy ul. Techników 9 wraz ze sprzedażą gruntu (działki nr 1057/5 i 775/5) 

uchwała w trakcie realizacji 

28-10-2021 XL/866/21 
w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 
rok” 

uchwała w trakcie realizacji 

28-10-2021 XL/867/21 

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 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

28-10-2021 XL/868/21 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 
obowiązujących na terenie miasta Katowice 

uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/869/21 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 
obowiązujących na terenie miasta Katowice 

uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/870/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. 
„Katowicka Karta Mieszkańca" 

uchwała w trakcie realizacji 

28-10-2021 XL/871/21 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta 
Katowice Katowickim Cmentarzom Komunalnym na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 
Katowicach w 2022 r. 

uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/872/21 
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. 1-go Maja 

uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/873/21 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 

uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/874/21 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokali 
mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte / i Cynkowej / 

uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/875/21 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/876/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

28-10-2021 XL/877/21 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia 
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/878/21 
uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z 
zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy" 

uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/879/21 
uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas 
Troje i więcej" 

uchwała zrealizowana 

28-10-2021 XL/880/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/881/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/882/21 w sprawie wysokości i zasad ustalania diet przysługujących radnym Rady Miasta Katowice uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/883/21 
w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarzy Zarządów Jednostek 
Pomocniczych miasta Katowice 

uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/884/21 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach 
przy ul. Wojewódzkiej na rzecz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego (dz. nr 
35/6) 

uchwała w trakcie realizacji – 
akt notarialny podpisany dnia 

28.02.2022r. 

25-11-2021 XLI/885/21 
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 

uchwała w trakcie realizacji 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

25-11-2021 XLI/886/21 

w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za 
rok szkolny 2020/2021, 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 

25-11-2021 XLI/887/21 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w 
Katowicach 

uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/888/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/889/21 
w sprawie promocji Miasta Katowice jako miasta gospodarza Mistrzostw Świata w Piłce 
Ręcznej Mężczyzn 2023 

uchwała w trakcie realizacji 

25-11-2021 XLI/890/21 

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. 
Panewnickiej  

uchwała w trakcie realizacji 

25-11-2021 XLI/891/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 1 Śródmieście uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/892/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 2 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/893/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 3 Zawodzie uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/894/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

25-11-2021 XLI/895/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 5 Brynów Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/896/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/897/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 7 Załęże uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/898/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/899/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/900/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 10 Dąb uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/901/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/902/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 12 Koszutka uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/903/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 13 Bogucice uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/904/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 14 Dąbrówka Mała uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/905/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/906/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 16 Janów-Nikiszowiec uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/907/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 17 Giszowiec uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/908/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 18 Murcki uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/909/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 19 Piotrowice-Ochojec uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/910/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 20 Zarzecze uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/911/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 21 Kostuchna uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/912/21 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 22 Podlesie uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/913/21 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/914/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

25-11-2021 XLI/915/21 
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. Bednorza  

uchwała w trakcie realizacji 

25-11-2021 XLI/916/21 
w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice 
na lata 2021-2025 

uchwała w trakcie realizacji; 
rozstrzygnięciem nadzorczym 

Wojewody Śląskiego 
stwierdzono nieważność w 

części 

25-11-2021 XLI/917/21 
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały 
przeciwstawiającej się działaniom dyskryminującym związanych z Narodowym Programem 
Szczepień 

uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/918/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej 
segregacji uczniów oraz wykonywaniu szczepień przeciwko COVID-19 w placówkach 
oświatowych 

uchwała zrealizowana 

25-11-2021 XLI/919/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Katowicach uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/920/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2022 uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/921/21 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2022 - 
2045 

uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/922/21 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2022 rok uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/923/21 
w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2022 
rok" 

uchwała w trakcie realizacji 

17-12-2021 XLII/924/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/925/21 w sprawie emisji obligacji miasta Katowice uchwała w trakcie realizacji 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

17-12-2021 XLII/926/21 

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 VI: 2022 rok" 

uchwała w trakcie realizacji 

17-12-2021 XLII/927/21 

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 VI: 2022 rok" 

uchwała w trakcie realizacji 

17-12-2021 XLII/928/21 w sprawie Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027 uchwała w trakcie realizacji 

17-12-2021 XLII/929/21 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice i nadania jej Statutu uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/930/21 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/931/21 w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/932/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/933/21 
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju 
Miasta Katowice 2030, w tym trybu konsultacji 

uchwała w trakcie realizacji 

17-12-2021 XLII/934/21 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 11 lokali użytkowych - garaży ich najemcom 
lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w 
gruncie 

uchwała w trakcie realizacji 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

17-12-2021 XLII/935/21 
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 w trakcie realizacji 

17-12-2021 XLII/936/21 
w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu 
realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie 

uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/937/21 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/938/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/939/21 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie niedochodzenia należności o 
charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom 
organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł 

uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/940/21 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz 
określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/941/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" 

uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/942/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony dzieci oraz 
ludzi przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie promieniowania mikrofalowego 

uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/943/21 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 51 w 
Katowicach 

uchwała zrealizowana 
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Data Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

Status: 

- Uchwała zrealizowana; 

- Uchwała w trakcie realizacji;  

- Uchwała niezrealizowana; 

17-12-2021 XLII/944/21 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 51 w 
Katowicach 

uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/945/21 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 6 w Katowicach 

uchwała zrealizowana 

17-12-2021 XLII/946/21 
w sprawie skargi na działania pracowników Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta 
Katowice 

uchwała zrealizowana 
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07. WUF 11 - ŚWIATOWE FORUM MIEJSKIE  

 

 

 

Światowe Forum Miejskie to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez 

ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne 

wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Będzie okazją do promocji doświadczeń 

w zakresie zrównoważonej 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.  

Rok 2021 był rokiem intensywnych działań mających na celu przygotowanie się do pełnienia roli 

gospodarza Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum), które odbędzie się w Katowicach 

w dniach 26-30 czerwca 2022. Datę i hasło WUF ogłosili na wspólnej konferencji Maimunah Mohd 

Sharif, dyrektor wykonawcza UN-Habitat, Małgorzata Jarosińska-Jedynak wiceminister funduszy 

i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw WUF i Prezydent Miasta Katowice Marcin 

Krupa. W ramach przygotowań odbywają się cykliczne spotkania przedstawicieli Programu Narodów 

Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich – UN-Habitat ze stroną polską. WUF 11 był także promowany 

podczas wydarzeń zagranicznych m.in. Dubai Expo, IGF, Cannes; Forum Burmistrzów Genewa, a także 

ogólnopolskich – Europejski Kongres Gospodarczy, Forum Kapitału i Finansów, EKG, 4DD. W czerwcu 

2021 roku Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wraz 

z Prezydentem Miasta Katowice uruchomili na katowickim rynku zegar odliczający czas do rozpoczęcia 

WUF11. Zaprezentowany został także logotyp, którego głównymi elementami są charakterystyczne dla 

Katowic miejsca, które poza tym, że są rozpoznawalne, opowiadają również historię transformacji 

miasta.  
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08. PODSUMOWANIE 
 

Rok 2021 stanowił kolejny rok wyzwań, ze względu na utrzymujący się stan pandemii. Wysoki potencjał 

elastyczności miasta, pozwolił jednak na kontynuację działań zaplanowanych z priorytetem wsparcia 

mieszkańców jaki i lokalnie działających przedsiębiorców. Realizowano dalsze działania w ramach 

Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy. Podobnie jak w poprzednich latach uwaga Miasta była skierowana 

także na przedsięwzięcia proekologiczne, szczególnie w obszarze poprawy jakości powietrza, w tym 

dzięki aktywnym działaniom Miejskiego Centrum Energii. Kontynuowano kompleksowe procesy 

rewitalizacyjne w miejskich podobszarach rewitalizacji, przyczyniając się do poprawy jakości życia. 

 

W ramach wzmacniania funkcji metropolitalnych i budowania marki miasta jako centrum biznesowego 

oraz kulturalnego, odnotowano poprawę w porównaniu do poprzedniego roku, wskaźników w zakresie 

liczby odwiedzających miasto, czy też liczby imprez strategicznych, przy czym na powrót do wyników 

sprzed pandemii z pewnością będziemy musieli jeszcze poczekać. Rok 2021 był czasem dalszych 

intensywnych przygotowań do organizacji Światowego Forum Miejskiego (WUF11) w Katowicach, 

a także obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia Spodka. W 2021 roku odbył się także Szczyt Cyfrowy 

ONZ – IGF 2021, ponadto Katowice otrzymały zaszczytny tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. 

 

W kontekście rozwoju gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości, w Katowicach mimo 

spowodowanego stanem pandemii pogorszenia koniunktury gospodarczej w roku 2021 odnotowano 

jedynie niewielki wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego z 1,7 w 2020 roku do 1,8 - jest to jeden 

z najniższych poziomów tego wskaźnika w Polsce. Kluczowym dla osiągnięcia takiego poziomu był 

szeroki katalog wsparcia Miasta dla lokalnych przedsiębiorców wraz ze startem trzeciej edycji Centrum 

Wsparcia MŚP we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. W porównaniu do 2020 

roku odnotowano znaczący wzrost imprez o charakterze ponadlokalnym. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że jest to wynik publikowania wydarzeń online, które uznano za ponadlokalne, ponieważ 

dostęp do nich miał każdy niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Prawie 90% firm prowadzących działalność gospodarczą w Katowicach odnotowało zakłócenia 

działalności wynikające z zakazów prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzonych przepisami 

w związku z walką z COVID-19, jak i społecznej izolacji w tym czasie. Czas trwania zamrożenia 

gospodarki był kluczowym parametrem dla kondycji katowickich przedsiębiorców. Niemal wszystkie 

firmy utrzymały płynność finansową. Część zmieniła profil swojej działalności. Mimo wielu trudności 
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większość przedsiębiorstw wróciła na swoją ścieżkę rozwoju.  Nadzwyczajna sytuacja spowodowała, 

że przedsiębiorcy jeszcze bardziej dokładali starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poczucie stabilności 

swoim pracownikom. Ponadto przedsiębiorcy dali świadectwo pomocy, współpracy, ludzkiej 

solidarności oferując pomoc zarówno mieszkańcom jak i służbie zdrowia. 

W ramach obszaru Transportu i Logistyki miejskiej, warto zwrócić uwagę na dalszy rozwój 

infrastruktury służącej z jednej strony poprawie funkcjonowania systemu transportowego, z drugiej 

wyrażającej dbałość o jakość środowiska w mieście, a mianowicie kontynuowano rozbudowę sieci dróg 

publicznych (rozbudowa Drogi Krajowej 81, przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej 

i Tylnej Mariackiej) oraz dróg rowerowych wynikających z polityki rowerowej Miasta Katowice. Miasto 

konsekwentnie rozwija ofertę miejskich wypożyczalni rowerowych, jak również dostępna jest oferta 

wynajmu samochodów na minuty tzw. carshering. Dobrze rozwinięte są również sieci elektrycznych 

skuterów i hulajnóg. Katowice są pierwszym miastem w Polsce, które wypełniło obowiązki ustawy 

o elektromobilności; uruchomiono stacje ładowania dla środków transportu indywidualnego 

i publicznego. 

Stabilna konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej, umożliwiła kontynuację realizacji przedsięwzięć 

wieloletnich. Poziom wydatków inwestycyjnych Miasta w 2021 r. wyniósł 376.898.135,87 zł (co stanowi 

15 % wydatków budżetu). W ramach pierwszego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład – Program 

Inwestycji Strategicznych Katowice uzyskały wstępną promesę na blisko 86 mln zł. Środki zostaną 

przeznaczone na projekt budowy nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów 

o funkcjach mieszkaniowych i usługowych. To druga najwyższa wartość wsparcia w regionie.  

  

W roku 2021, Katowice otrzymały następujące nagrody i wyróżnienia: 

 Katowice zwyciężyły w Rankingu Miast Przyjaznych Ludziom magazyn Forbes; 

 Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy zdobył pierwszą nagrodę w konkursie 

Smart City Poland Award 2021 w kat. Bezpieczeństwo Publiczne;  

 Katowice znalazły się w gronie laureatów XVII Rankingu Samorządów organizowanego przez 

„Rzeczpospolitą” i „Życie Regionów”. Stolica województwa śląskiego zdobyła II nagrodę 

w kategorii miast na prawach powiatu; 

 według raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach” miasto 

Katowice i GZM to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków w Polsce, w których prężnie 

rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu; 
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 Katowice zostały zwycięzcą konkursu „Samorząd Pro Familia 2021” w kat. gmina miejska 

powyżej 100 tys. mieszkańców, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej; 

 Katowice zajęły drugie miejsce w rankingu „Europolis” Fundacji Schumana, prezentującym 

najbardziej ekologiczne polskie miasta;   

 Katowicki Szlak Murali zwyciężył w konkursie „Marka Śląskie” w kategorii Kultura; 

 Miasto Katowice znalazło się w gronie zwycięzców plebiscytu „Top Inwestycje Komunalne 

Dekady” – doceniona została Strefa Kultury. Dodatkowo Katowice otrzymały nagrodę 

za projekt budowy basenów w dzielnicach miasta; 

 Katowice zajęły drugie miejsce w „Rankingu Elektromobilnych Miast”, przygotowanym przez 

Politykę Insight we współpracy z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych; 

 Miasto Katowice otrzymało tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2021 (konkurs 

organizowany przez PubliCity Media Group); 

 Miasto Katowice zostało wybrane gospodarzem mistrzostw świata w piłce ręcznej, które 

w 2023 roku zorganizują Polska i Szwecja; 

 Przyznano Katowicom Tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. 
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