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01. WSTĘP 
 

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

z poźn.zm.] i stanowi podsumowanie działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Katowice  

w 2020 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 2020 roku była stabilna, co potwierdziły oceny ratingowe. Fitch Ratings  

4 grudnia 2020 r., utrzymał długoterminowe ratingi miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDRs) dla 

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

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

Ratingi odzwierciedlają średniookresowe solidne wyniki budżetowe oraz bezpieczne wskaźniki długu. 

Pomimo, iż opinia uwzględniała pogorszenie koniunktury gospodarczej wywołane pandemią 

koronawirusa oraz decyzje władz centralnych dotyczące skutków obniżenia pierwszego progu 

podatkowego od osób fizycznych (PIT) i skutków wprowadzonych podwyżek płac nauczycieli to jednak 

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

bezpiecznego poziomu zadłużenia oraz stosunkowo duża elastyczność wydatków w sytuacji kryzysu 

gospodarczego zapewniają Miastu stabilizację budżetową. 

Agencja oceniła Profil Ryzyka Kredytowego Katowic, jako „Średni", co stanowi połączenie ocen 

„średnich” dla czterech czynników ryzyka (stabilność dochodów, stabilność wydatków, stabilność 

i elastyczność zobowiązań i płynności), jednej oceny „mocnej" (elastyczność wydatków) i jednej oceny 

„słabej” (zdolność do zwiększania dochodów). 

Ogłoszenie na terenie kraju od dnia 20 marca 2020 roku stanu epidemii, co skutkowało m.in. 

czasowymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przepisów, na mocy których 

m.in.: wprowadzono szereg ulg dla podatników i solidarnej pomocy ze strony Miasta poprzez 

wdrożenie Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy i pomocy dla mieszkańców, spowodowało, że dochody 

Miasta kształtowały się na poziomie niższym od założonego.  

Główne źródło dochodów stanowiły udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT (prawie 29% 

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

ponad 10% dochodów), subwencja ogólna, w tym część oświatowa (16%), dotacje  

z budżetu państwa (ponad 16%). Uzupełniającym źródłem dochodów były pozyskiwane fundusze 

strukturalne, Fundusz Spójności i inne środki zagraniczne oraz dofinansowanie krajowe przeznaczone 
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na realizację projektów, w tym miękkich - prospołecznych, edukacyjnych oraz wielu zadań 

inwestycyjnych (łącznie stanowiły prawie 7% dochodów ogółem). Miasto otrzymało również pomoc ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

w wysokości 65.338.854 zł na dofinansowanie inwestycji miejskich do wykorzystania w latach 2020 – 

2022. 

Uzyskane dochody determinowały poziom wydatków budżetowych na zaspokajanie potrzeb 

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

oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (27% wydatków ogółem). Wzrost 

wydatków (o 22%) odnotowano na transport i łączność (z uwagi na prowadzone strategiczne 

inwestycje drogowe i dopłatę do komunikacji publicznej) oraz na działania wspomagające rodzinę 

(funkcjonowanie żłobków, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wypłatę świadczeń na dzieci 

w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus). 

Spadek wydatków odnotowano na kulturę i kulturę fizyczną, co spowodowane było okresowym 

wyłączeniem z działalności obiektów kulturalnych, sportowych oraz rezygnacją z wielu imprez 

sportowych i wydarzeń kulturalnych w związku ze stanem epidemii. 

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

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

poszczególnych zadań inwestycyjnych. Konstruowanie planów wieloletnich tj. inwestycyjnego 

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

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

odzwierciedlenie w finansach Miasta. 

Poziom wydatków inwestycyjnych Miasta w 2020 r. wynosił 475.533.509 zł (stanowił 20% wydatków 

budżetu) i był wyższy od poprzedniego roku o 3%. Wynikało to z kontynuacji procesu inwestycyjnego 

wielu przedsięwzięć, w tym strategicznych dla Miasta i jednocześnie przesunięcia niektórych zadań na 

rok następny w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii. W najbliższych latach 

wysokość nakładów majątkowych będzie utrzymana na zbliżonym poziomie jeżeli w sytuacji kryzysu 

gospodarczego pozwolą na to możliwości finansowe Miasta. 

Rok 2020, który okazał się wielkim wyzwaniem, zarówno pod kątem walki z  koronawirusem, jak i jego 

ekonomicznymi oraz społecznymi skutkami. Dzięki racjonalnej gospodarce finansowej prowadzonej  

w ostatnich latach Katowice były w stanie szybko zareagować na trudną sytuację, ponosząc 

niespodziewane, wielomilionowe wydatki. Wdrożono pakiety osłonowe dla przedsiębiorców, ludzi 

świata kultury i podmiotów NGO. Miasto wspierało szpitale i pracowników służby zdrowia, zakupiło 

nowoczesną maszynę do badania próbek pod kątem koronawirusa, a po Katowicach jeździły trzy 

wymazobusy, by szybciej pobierać testy od mieszkańców.  Mimo tak trudnej sytuacji, która dotknęła 
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wszystkie miasta w Polsce, łącznie z Katowicami, miasto dzięki dobrej polityce finansowej, realizowało 

wiele projektów i inwestycji, a poziom rozwoju utrzymał się na dobrym poziomie. 

Tabela 1. Wybrane dane budżetowe miasta Katowice w latach 2014 - 2020 

 

 

03. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I  STRATEGII 
 

W 2020 roku w Katowicach obowiązywały 33 dokumenty o charakterze strategii i programów (tab. 2). 

Aktualizacji poddano m.in.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023, a także 

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

Szczegółowe informacje o realizacji poniższych dokumentów zawarte są w dedykowanych im 

sprawozdaniach, które na bieżąco są przedstawiane Radzie Miasta. 
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Tabela 2. Wykaz polityk, programów i strategii obowiązujących w mieście Katowice w 2020 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 mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020 

6. Strategia Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 

7. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 – 2021 

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

9. Polityka Edukacyjna Miasta Katowice "Katowiczanin 2022" 

10. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice 

11. Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice 

12. Plan rozwoju sieci drogowej na lata 2020-2023 

13. Program Zadań Społecznych i Gospodarczych na 2020 rok 

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

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

16. 
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022 oraz  
2019-2024 

17. 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na  
terenie miasta Katowice w 2020 roku 

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

19. 
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta  
Katowice 
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Lp. Nazwa dokumentu 

20. 
Wieloletni program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 
2016-2020 

21. Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 

22. Gminny program wspierania rodziny na lata 2018-2020 

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

24. Program „Nas Troje i więcej" 

25. Program „Aktywni Seniorzy” 

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

27. 
Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 „Katowice bez 
barier” 

28. 
Miejski Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

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

30. 
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na lata 2016-2020 

31. 
Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego 

32. 
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 
Katowice 

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

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 2020 roku wg danych GUS 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, zaś w 2020 roku tylko  440 osób). Uwzględniając dodatnie saldo migracji 

zagranicznej, rok 2020 był najlepszym w ostatnich latach pod względem wartości migracji.  Mimo 

trudnej sytuacji pandemicznej w roku 2020, podobnie jak w ubiegłych latach miasto podejmowało 

działania w zakresie walki z negatywnymi trendami demograficznymi, między innymi w zakresie 

rozwijania rynku mieszkaniowego. W 2020 roku kontynuowano działania zmierzające do utworzenia 
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dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Ruszyła 

także kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”, cieszącego się w Katowicach olbrzymią 

popularnością, program pozwala zaspokajać istotne potrzeby mieszkańców, jak również sukcesywnie 

zmniejszać liczbę pustostanów.  

Realizowane były także inwestycje Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zarówno na 

wynajem jak i z możliwością dojścia do własności. Kontynuowano zadania mające na celu zwiększenie 

podaży mieszkań na terenie miasta Katowice poprzez realizację nowego budownictwa 

mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkań dla osób młodych. Jednym z elementów 

przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym było wprowadzenie w 2020 roku Katowickiej 

Karty Mieszkańca, promującej meldowanie się w mieście m.in. poprzez ułatwienie dostępu m.in. do 

dóbr kultury, sportu i rekreacji. W sumie w okresie od 1 września 2020 roku do 3 maja 2021 r. 

zarejestrowanych zostało 34 302 Kart (25 972 w 2020 roku). 

W 2020 ponownie wzrosła liczba miejsc w przedszkolach (2019r. - 7 927; 2020 - 7 977) oraz żłobkach 

(2019 - 2 356; 2020r. -2 671), co stanowi istotny element wsparcia dla osób pracujących  

i posiadających dzieci. Wskaźnik zdawalności matur wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty nadal 

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

działania zmierzające do zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia katowickich szkół, na różnych 

poziomach edukacji. 

W ubiegłym roku ponownie odnotowano wzrost wartości środków zewnętrznych pozyskanych przez 

MOPS na realizację wsparcia skierowanego do mieszkańców Katowic oraz liczby miejsc w placówkach 

zaliczanych do zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia, przy systematycznym spadku liczby osób 

objętych wsparciem MOPS (z 21 285 w 2019 r. do 19 618 w 2020 r.). Ponadto w Katowicach otwarto 

pierwszy w Polsce Sklep Socjalny przy ulicy Tysiąclecia 82, w którym najbardziej potrzebujący 

mieszkańcy Miasta mogą zrobić podstawowe zakupy w atrakcyjnych cenach. Miasto oferowało pomoc 

w ramach przeciwdziałania i zwalczania skutków COVID dla mieszkańców którzy zgłosili taką potrzebę, 

w postaci paczek higienicznych (419 szt.)  i żywnościowych (3 074 szt.) o łącznej wartości 218 326 zł 

oraz odbioru  i utylizacji śmieci (24 656 ton; koszt 342 736 zł ). Ponadto Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w Katowicach udzielał w roku 2020 i udziela nadal pomocy osobom dotkniętym skutkami pandemii 

Covid - 19. Do działań tych należą: poradnictwo specjalistyczne, pomoc prawna, pomoc w uzyskaniu 

informacji o sposobach postępowania w przypadku zarażenia się wirusem, informacja o zasadach 

kwarantanny i możliwościach zrobienia testu, wsparcie psychologiczne. Dbając o bezpieczeństwo osób 

starszych i niepełnosprawnych, dodatkowo zostało uruchomionych szereg dodatkowych usług np. 

pogotowie zakupowe, odbiór leków z apteki, załatwianie spraw urzędowych, krzyżówki dla Seniorów. 
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Na bieżąco realizowano programy aktywizujące społeczność lokalną w różnych grupach wiekowych. 

Katowice od wielu lat inicjują i realizują działania skierowane do Seniorów. Zadania te realizowane są 

zgodnie z założeniami Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2016-2021. W 2020 

roku wydano 859 kart programu „Aktywni Seniorzy”, łącznie od początku działania programu wydano 

ich już 13 355. Stale rośnie także liczba osób w wieku senioralnym (60+) uczestniczących  

w programach aktywności lokalnej. Kontynuowano program „Złota Rączka” – z pewnymi 

ograniczeniami związanymi z pandemią. Realizowano także projekt „Katowicka Maseczka dla Seniora”, 

polegającego na dystrybucji maseczek do przedstawicieli grupy Seniorów, którzy zgłosili 

zapotrzebowanie wyposażenia ich w maseczki. Przy ulicy Słowackiego 27 otwarto Katowickie Centrum 

Seniora, które stało się przestrzenią realizacji działań dla Seniorów.  

W roku 2020 oferta kulturalna i rozrywkowa przyjęła na skutek ograniczeń pandemicznych formułę on-

line. Liczba imprez i wydarzeń zorganizowanych przez miejskie instytucje kultury w 2020 r. to łącznie 

14 tys. (w tym ponad 8 tys. wydarzeń online). We wrześniu ogłoszono czternastą edycję konkursu 

„Lokal na kulturę”.  Jego celem jest ułatwienie startu inicjatywom mieszkańców: kulturalnym, 

artystycznym bądź twórczym. W XIV edycji wybrano trzy projekty – pracownię ceramiczną, szkołę 

muzyczną i kawiarenkę szachową. 

W kontekście ochrony zdrowia mieszkańców wyjątkowy rok 2020, był również czasem wyjątkowych 

działań. Miasto uruchomiło wymazobusy oraz zakupiło maszynę do testów na koronawirusa za kwotę 

niemal 1 mln zł, urządzenie pozwoliło trzykrotnie zwiększyć przepustowość Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Powyższe działania znacząco przyspieszyły diagnozowanie 

mieszkańców naszego miasta.  

Kontynuowano ponadto działania w zakresie wdrażania w Szpitalu Murcki programu 

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

prace  modernizacyjno – inwestycyjne. Zakres wykonanych prac polegał między innymi na: dociepleniu 

ścian, wykonaniu izolacji poziomych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, wymianie drzwi 

zewnętrznych, modernizacji automatyki sterowników węzła cieplnego, montażu instalacji solarnej dla 

ciepłej wody użytkowej, wymianie instalacji wod-kan, wymianie magistrali hydrantowej z pionami, 

wykonaniu izolacji pionowych przeciwwilgociowych, remoncie balkonów i tarasów, robotach 

budowlanych odtworzeniowych po pracach instalacyjnych. Powyższe działania były możliwe między 

innymi dzięki dokapitalizowaniu Spółki przez Miasto. W roku 2020 była to kwota 6,5 mln zł. W celu 

umożliwienia realizacji w pełni założeń ww. programu w 2020 r. procedowany był projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala w dzielnicy Murcki w Katowicach.  

O wyodrębnienie części terenu obejmującego obszar szpitala z procedowanego projektu planu na 
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podstawie uchwały Nr LV/1127/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

dzielnicy Murcki w Katowicach wniosła spółka Szpital Murcki. Celem opracowania planu miejscowego 

jest umożliwienie rozbudowy i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej szpitala przy 

uwzględnieniu potrzeby ochrony krajobrazu kulturowego. 

Podobnie jak w latach ubiegłych Miasto koncentrowało się na działaniach proekologicznych. 

W obszarze poprawy jakości powietrza prowadzone są działania krótko i długoterminowe. Działania 

z pierwszej grupy (podejmowane w momencie przekroczenia norm emisji) są zgodne z „Planem działań 

krótkoterminowych”, który w zależności od stanu jakości powietrza obliguje jednostki podległe do 

podejmowania przypisanych do poziomów działań informacyjnych i operacyjnych. Celem działań 

informacyjnych jest powiadomienie jak największej liczby mieszkańców o stanie jakości powietrza; 

natomiast działań operacyjnych jest chwilowe zmniejszenie emisji.  

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

obniżenia poziomu zanieczyszczeń:  

 dotacje do niskoemisyjnych źródeł ciepła (w roku 2020 za ponad 11 mln zł wymieniono 1 120 

systemów grzewczych  oraz zamontowano 217 instalacji OZE (w 2019 – 120). Dodatkowo,              

w ramach Programu "Czyste Powietrze" wymieniono 134 źródeł ciepła. 

 kontrole Straży Miejskiej (21,5 tys. kontroli w latach 2011 – 2020),  

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

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

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

W 2020 roku  dodano  nowe funkcjonalności do istniejącego systemu – moduł raportowania 

i administrowania oraz podpisano porozumienie o współpracy w ramach projektu 

z Siemianowicami Śląskimi i Mikołowem, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unią Metropolii Polskich. W wyniku 

rezygnacji z udziału w przedmiotowym projekcie jednego z partnerów, Lider projektu (ARPAE) 

zaproponował Miastu Katowice oraz pozostałym dwóm partnerom (Miastu Parma oraz 

Budapeszt) zorganizowanie wspólnej akcji pilotażowej polegającej na monitorowaniu 

zanieczyszczeń powietrza w wybranych placówkach edukacyjnych (poprzez zakup oraz montaż 

niezbędnych do tego urządzeń) – w rezultacie w Katowicach zamontowano 9 czujników w 3 

lokalizacjach. 

 zakup niskoemisyjnego taboru, - zakupiono kolejnych 5 autobusów elektrycznych  

 utrzymanie strefy  „Tempo 30”  
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 działania termomodernizacyjne przeprowadzane w budynkach stanowiących własność miasta 

Katowice (3 budynki mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 2 065,89 m2 , 7 budynków 

użyteczności publicznej  o powierzchni użytkowej 17 472,94 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 

2020 – pod hasłem Mobilność bezemisyjna dla wszystkich”, „Dni Energii Miasta Katowice” -  

które w 2020 roku z uwagi na pandemię odbyły się w zmienionej formule. Na antenie stacji 

radiowej zrealizowano cykl słuchowisk, podczas których można było uzyskać odpowiedzi na 

pytania m.in.: Kiedy i dlaczego powstaje smog, co robić, gdy ktoś nas truje paleniem śmieci, 

skąd możemy dofinansować wymianę źródeł ciepła, jak oszczędzać energię i dbać o klimat. 

„Leśny Piknik Rodzinny - EKOODPOWIEDZIALNIE” zorganizowano również na antenie Radia 

Katowice),  

 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 2020 r. w MCE udzielono 

łącznie 3454 porad dotyczących wymiany źródeł ciepła i narzędzi ich dofinansowania  (2019 

rok – 1917) .  

 Zrealizowano kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem #nieTruj której zadaniem było 

zwiększenie świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza oraz uruchomienie 

mobilnego punktu do zbierania wniosków o wymianę źródeł ciepła przy wykorzystaniu 

miejskiego systemu dotacji tzw. Smogobusa. W wyniku przeprowadzonej kampanii zostało 

złożonych dodatkowo 160 wniosków o wymianę węglowych źródeł ciepła. 

 

W 2020 roku odnotowano najniższe w historii pomiarów śródroczne stężenie PM10 - 29 μg/m3 wg 

rocznej oceny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

W 2020 roku tereny zielone zajmowały  52,6% powierzchni miasta. Znaczny wpływ na kształtowanie 

przestrzeni zielonych mają mieszkańcy miasta, w związku z wprowadzeniem Zielonego Budżetu miasta 

Katowice, który jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb 
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mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a następnie realizację zadań 

publicznych. W ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy mogą  zgłaszać zadania takie jak: nasadzenia 

drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy też warsztaty edukacyjne 

w zakresie ochrony przyrody i ekologii.  

Innowacyjne działania miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju są dostrzegane i docenianie na forum 

międzynarodowym. Projekt KATOobywatel w 2020 roku otrzymał nagrodę Transformative Action 

Award, to współorganizowana przez ICLEI, europejska nagroda za działania mające na celu społeczno-

kulturową, społeczno- gospodarczą i technologiczną transformację społeczności, będące lokalnym lub 

regionalnym wkładem w realizację celów zrównoważonego rozwoju i paryskiego porozumienia 

klimatycznego. Projekt KATOobywatel jest realizowany w Katowicach od 2018 roku, obejmuje 

aplikacje, akcje i kampanie społeczne, budujące społeczeństwo obywatelskie i włączające mieszkańców 

we wspólne dbanie o swoje otoczenie i środowisko. Dzięki aplikacji Naprawmyto.pl miasto naprawiło 

ponad 14 tysięcy problemów zgłoszonych przez mieszkańców. W ramach aplikacji wCOPdrzewo  

w Katowicach rośnie blisko tysiąc drzew w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Katowiczanie 

angażują się w akcje takie jak SprzątaMy Dzielnice, Siejemy Łąki Kwietne czy Zaadoptuj Donicę.  

W ramach projektu KATOobywatel zostały również zrealizowane: kampania „Kranówka Katowicka – 

szluknij sie z kokotka” i pierwszy parklet w Katowicach – Parklet Teatralna 4 czy działanie zwracające 

uwagę na problem dewastacji w przestrzeni publicznej – Moderna na skrzynkach. 

W Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach w funkcjonującym Centrum Edukacji 

Ekologicznej, którego ważnym elementem jest ogród botaniczno-sensoryczny, w związku  

z ograniczeniami związanymi COVID-19 od września 2020 r. stacjonarnie organizowane były tylko 

popołudniowe zajęcia ekologiczne. Zajęcia odbywały się w małych grupach z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Z uwagi na istotę problematyki środowiskowej, Miasto pozyskuje nowe źródła 

finansowania projektów,  w tym środki Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020 dla 

projektu "UPSURGE", którego celem jest stworzenie innowacyjnego podejścia do polepszenia jakości 

powietrza oraz Mechanizm Finansowy EOG, w ramach którego realizowany będzie projekt "Mam 

wpływ na klimat" - prowadzony przez katowickie szkoły. Ponadto w grudniu 2020 roku został 

opublikowany poradnik dla mieszkańców miasta Katowice „Przystosuj się!” który zawiera szereg porad 

oraz propozycji projektów dla małej retencji, rozszczelnienia powierzchni, prowadzenia nasadzeń.  

 

W kwietniu 2020 zakończyła się budowa zbiornika retencyjnego o pojemności prawie 190 m3  

w rejonie skrzyżowania ulicy Jerzego Dudy-Gracza i alei Roździeńskiego. Po odbiorach zbiornik został 

oddany do użytkowania i funkcjonuje prawidłowo, co pokazały ostatnie opady deszczu. Jest to element 
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większego projektu polegającego na budowie 13 zbiorników retencyjnych w Katowicach  

o łącznej pojemności 6500 m3. Ich budowie towarzyszy także budowa i renowacja kanalizacji 

deszczowej. 

Na dachach Basenu Brynów, Basenu Burowiec i NOSPR-u ustawiono trzy miejskie ule. Zainstalowane 

ule są w 100 proc. ekologiczne. Utworzone z naturalnych materiałów, bez zastosowania tworzyw 

sztucznych czy styropianu. Do ich pomalowania użyto wyłącznie ekologicznych farb, nie będą też 

chemicznie dezynfekowane. Każdy z uli został zasiedlony łagodną rasą pszczół miodnych, w sumie 120-

tysiącami owadów. Zebrany miód jest bardzo dobrej jakości o niewielkiej liczbie zanieczyszczeń.   

W 2020 roku Katowiczanie złożyli rekordową liczbę wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego.  

W sumie do urzędu trafiło 415 pomysłów na prawie 90 mln zł.   

Katowice zajęły drugie miejsce w rankingu Najlepsze miejsca do życia w Polsce, portalu otodom.pl oraz 

pierwsze miejsce w kategorii „dostępność sklepów”, „infrastruktura dla dzieci”, i „dostępność służby 

zdrowia”. W rankingu portalu otodom.pl za najatrakcyjniejszą dzielnicę naszego miasta uznano Osiedle 

Tysiąclecia, na podium znalazły się także jednostki Dąb i Brynów – Osiedle Zgrzebnioka



WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM JAKOŚĆ ŻYCIA 

MIESZKALNICTWO  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

liczba mieszkań (zasoby 
mieszkaniowe ogółem)1 

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

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 

liczba wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

443 486 499 467 432 509 224 

liczba wydanych pozwoleń na 
budowę 

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

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

3 budynki 
o łącznej 

powierzchni 
użytkowej 

1 916,74 m2 

4 budynki o 
łącznej 

powierzchni 
użytkowej 

2 100,16 m2 

3 budynki o 
łącznej 

powierzchni 
użytkowej 

1450,33 m2 

2 budynki 
mieszkalne 

o łącznej 
powierzchni 
użytkowej 

1227,07 m2 

1 budynek 
o powierzch

ni 324,48 
m2 

1 budynek 
mieszkalny o 
powierzchni 
użytkowej 

5456,70 m2 

 
3 budynki o 

łącznej 
powierzchni 
użytkowej 

2065,89 m2 

 
  

                                                 

1 Prezentowane dane dot. zasobów komunalnych. 
2 Dane dot. budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji znajdują się na str. 24. 
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USŁUGI PUBLICZNE  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 
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%) 

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%) 

odsetek dzieci 3-5 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym 

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

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

odsetek dzieci objętych opieką żłobkową 
w stosunku do złożonych wniosków 

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

liczba miejsc w żłobkach 1 129 1 234 1 554 1 799 2 085 2 356 2 671 

liczba osób ćwiczących (ćwiczących 
ogółem w klubach sportowych) 

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

liczba osób objętych programami 
aktywności lokalnej 

427 425 192 296 558 891 1 114 

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

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 

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 

                                                 

3 Średnie wojewódzkie podano w nawiasach 
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USŁUGI PUBLICZNE  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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) 

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 2092,04 

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 

liczba obiektów sportowych 504 506 511 514 518 521 5244 

liczba wybudowanych budynków 
użyteczności publicznej 

3 1 0 1 2 0 65 

liczba programów aktywności lokalnej 6 8 4 8 13 14 15 

liczba miejsc w placówkach zaliczanych 
do zasobów instytucjonalnych pomocy i 
wsparcia 

2 498 2 548 2 735 2 778 2632 2 853 3 030 

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

130 110 139 173 195 234 212 

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) 

                                                 

4  Baseny w Brynowie i Szopienicach, hala sportowa przy IV LO im. Gen. S. Maczka. 
5  3 centra przesiadkowe, 2 baseny oraz hala sportowa przy IV LO im. Gen. S. Maczka. 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Atuty: lider 
aglomeracji, 
wysokie oceny 
ratingowe miasta, 
niska stopa 
bezrobocia, 
wysoka 
atrakcyjność 
inwestycyjna, 
doskonałe 
położenie, 
rozwinięta 
infrastruktura 
drogowa, wysoki 
udział firm 
innowacyjnych w 
przestrzeni 
miejskiej, kultura 
wysoka, 
nowe/zmodernizo
wane obiekty 
Muzyczne, 
organizacja w 
Katowicach 
wydarzeń 
kulturalnych i 
sportowych o 
znaczeniu 
ponadnarodowy
m, zmiana 
mentalności 
mieszkańców, 
dostępność 

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/zmodernizow
ane obiekty 
Muzyczne, 
organizacja w 
Katowicach 
wydarzeń 
kulturalnych i 
sportowych o 
znaczeniu 
ponadnarodowym, 
zmiana mentalności 
mieszkańców, 
dostępność Urzędu 
Miasta 
 

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 

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 

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; 

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;  
wzrost znaczenia 
turystyki 
biznesowej; 
atrakcyjny rynek 

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 
ponadpaństwowy
ch organów. 
Strategiczne 
decyzje 
koncentrowały 
się przede 
wszystkim na 
ratowaniu 
zdrowia i życia 
ludzkiego, 
zapewnieniu 
bezpieczeństwa 
obywatelom i 
bytu 
przedsiębiorcom 
oraz na 
zapewnieniu 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA  
Urzędu Miasta 
 
Słabe strony: 
stereotyp w 
postrzeganiu 
Katowic jako 
miasta 
przemysłowego, 
niekorzystne 
zmiany w liczbie 
ludności miasta, 
jakość powietrza,  
pustostany w 
centrum 

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 

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 

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 

nowoczesna i 
przyjazna ludziom 
przestrzeń 
publiczna o 
funkcjach 
kulturalno-
rozrywkowych 
bogactwo 
terenów zielonych 
– lasów, parków, 
skwerów; 
wzrost znaczenia 
turystyki 
biznesowej; 
bogata oferta 
nowoczesnej 
powierzchni 
biurowej; 
atrakcyjny rynek 
dla rozwoju 
inwestycji 
mieszkaniowych; 
kontynuacja 
przebudowy 
ważnych arterii 
komunikacyjnych; 
przyjazna 
przestrzeń 
komunikacyjna w 
centrum, 
rozwijająca się 
sieć ścieżek 
rowerowych i 
poszerzająca się 
liczba stacji 
rowerowych; 

pracy, coraz 
rzadziej miasto 
kojarzone jest z 
kopalniami i 
węglem coraz 
częściej natomiast z 
wydarzeniami i 
obiektami 
kulturalnymi 
bogata oferta 
nowoczesnej 
powierzchni 
biurowej; 
atrakcyjny rynek 
dla rozwoju 
inwestycji 
mieszkaniowych; 
kontynuacja 
przebudowy 
ważnych arterii 
komunikacyjnych; 
przyjazna 
przestrzeń 
komunikacyjna w 
centrum,  
rozwijająca się sieć 
ścieżek 
rowerowych i 
poszerzająca się 
liczba stacji 
rowerowych;  
działania miasta 
zw. z walką o 
„czyste powietrze”; 
 
Słabe strony: 

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 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA  
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 

(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 (związa
ne głównie z 
usuwaniem smogu 
i zanieczyszczeń 
powietrza) oraz 
usprawnienie 
komunikacji w 
mieście 
(zmniejszenie 
korków, 
inwestycje  w 
ścieżki rowerowe 
etc.); deficyt (w 

badań 
wizerunkowych 
Katowic w roku 
2021, o ile 
sytuacja 
epidemiczna 
ulegnie poprawie 
i zostaną 
zabezpieczone w 
budżecie 
odpowiednie 
środki. 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA  
okresie wydarzeń 
kongresowo-
biznesowych) 
miejsc 
noclegowych  w 
hotelach, zarówno 
o wysokim, jak i 
średnim 
standardzie 
 

 

SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 

Stopień redukcji ChZT (%)6 
 

  
 

Oczyszczalnia Panewniki 94 95 95 94 95 94 93,3 

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

Oczyszczalnia Gigablok 96 96 95 95 96 96,4 96 

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała 
Centrum 

98 97 96 94 93 93,7 94 

Stopień redukcji BZT5 (%)    

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

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

Oczyszczalnia Gigablok 99 99 99 99 99 99,4 99 

Oczyszczalnia Dąbrówka Mała 
Centrum 

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

                                                 

6 Wskaźnik prezentuje stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków przy użyciu oznaczeń: ChZT  – chemiczne zapotrzebowanie tlenu oraz BZT5 - pięciodobowe biologiczne zapotrzebowanie tlenu. 
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SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA  

liczba dni przekroczeń stężenia 
dobowego pyłu PM10 

102 69 67 71 77 577 288 

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

27 32 32 35 41 61 61 

poziom przestępczości (liczba 
przestępstw na 1000 
mieszkańców) 

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

liczba projektów złożonych do 
Budżetu Obywatelskiego 

326 335 342 350 345 388 415 

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 

fundacje, stowarzyszenia i 
organizacje społeczne na 10 
tys. Mieszkańców 

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

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) 

szacunkowa liczba osób 
biorących udział w 
konsultacjach społecznych9 
 

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. 

1938 
 

BO: 44 331 

                                                 

7 Dane na podstawie raportów: http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/raporty/i 
http://www.katowice.wios.gov.pl/monitoring/informacje/stan2019/powietrze2019.pdf, (korekta danych w roku 2016 oraz 2018). 
8 Dane na podstawie: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl. 
9 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. 

 

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

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 

liczba wymienionych 
wysokoemisyjnych źródeł 
ogrzewania 

318 355 510 625 1 082 1174 1120 

ilość wykonanych instalacji 
OZE 

178 126 71 66 130 120 217 

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 

liczba polubień profilu Katowic 
na portalu społecznościowym 
Facebook 

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

liczba nagród i wyróżnień dla 
Miasta Katowice 

7 10 5 8 10 6 6 

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

MCE zostało otwarte 22 września 2018. 

580 
 

od 22 
września 

1917 3454 



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 2020 r. realizowano 2 zadania inwestycyjne w zakresie szeroko pojętego  
budownictwa mieszkaniowego tj.: Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej oraz Przygotowanie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2020 roku zrealizowano zmianę sposobu ogrzewania na ogrzewanie etażowe 
gazowe lub elektryczne w 22 lokalach mieszkalnych. Dodatkowo w 28 lokalach 
mieszkalnych najemcy wykonali zmianę sposobu ogrzewania indywidualnie. 
Ponadto udzielono dotacji na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w 
budynkach/lokalach osób fizycznych. W roku sprawozdawczym wymieniono 
łącznie 1 120 szt. systemów grzewczych, w tym:  

 dokonano przyłączenia do zdalaczynnej sieci ciepłowniczej- 119 szt. 

 Zamontowano miejscowe ogrzewanie ekologiczne: 
o elektryczne – 97 szt. 
o gazowe – 806 szt. 
o węglowe klasy 5 – 98 szt. (od 2021 roku nie będzie można składać 

wniosków na zmianę ogrzewania na węglowe). 
Przyznano dofinansowanie w wysokości 11 439 713 zł. 
Dodatkowo, w ramach Programu "Czyste Powietrze" wymieniono 134 źródeł 
ciepła. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2020 r. realizowano następujące działania: 
Lokalny Program Rewitalizacji: 
W 2020 roku dokonano aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Katowice na lata 2016-2023” (uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXIX/637/20 z 
dn. z dnia 17 grudnia 2020) - zgodnie z zapisami LPR, które przewidują 
aktualizację w cyklu rocznym. Projekt aktualizacji LPR zamieszczono na 
Platformie Konsultacji Społecznych, podlegał opiniowaniu przez Powiatową Radę 
Działalności Pożytku Publicznego, a także był uzgodniony z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie braku konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt 
został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
W ramach aktualizacji, podyktowanej w głównej mierze koniecznością 
umożliwienia ubiegania się przez Miasto i podmioty zewnętrzne o 
dofinansowanie ze środków UE  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 m.in.: ujęto łącznie 22 nowe projekty 
(18 miejskich i 4 pozamiejskie) – na podstawie zgłoszeń podmiotów 
prywatnych).Łącznie LPR obejmuje 150 projektów, w tym 95 miejskich i 55 



26 
 

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

pozamiejskich. 
W roku 2020, we współpracy z członkami Zespołu Wdrażającego ds. realizacji 
LPR, zgromadzono informacje o charakterze jakościowym, obejmujące dane o 
stopniu realizacji działań/przedsięwzięć podejmowanych w poszczególnych 
podobszarach rewitalizacji przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta 
Katowice oraz podmioty zewnętrzne (instytucje publiczne, sektor biznesu czy 
organizacje pozarządowe) za rok 2019. Informacje posłużyły do opracowania 
Sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Katowice na lata 2016-2022, w ramach dwuletniego cyklu 
monitorowania wdrażania Programu Rewitalizacji. Informację w zakresie 
realizacji projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne zgromadzono na 
podstawie wypełnionych i odesłanych kart monitoringowych, rozesłanych 
uprzednio do projektodawców. Informacja zwrotna stanowiła jednocześnie 
podstawę aktualizacji LPR w 2020 roku. W 2020 roku Miasto Katowice 
przeprowadziło studenckie warsztaty studialno-projektowe na opracowanie 
koncepcji architektoniczno - urbanistycznej dla zagospodarowania 
poprzemysłowych terenów w sąsiedztwie Szybu Poniatowski. Organizatorem 
warsztatów był Prezydent Miasta Katowice we współpracy z Politechniką Śląską 
oraz Wyższą Szkołą Techniczną. Celem Warsztatów było uzyskanie szczegółowej 
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania pokopalnianych 
terenów otaczających dawny szyb Poniatowski, a także wyznaczenie najbardziej 
realnego i wykonalnego połączenia pieszo-rowerowego historycznej zabudowy 
Nikiszowca z powstającym w ramach programu „Mieszkanie Plus” osiedlem 
mieszkaniowym. Wyniki prac warsztatowych zostaną wykorzystane do 
opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
dzielnicy Nikiszowiec, w tym do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz 
podjęcia decyzji o wprowadzeniu nowych funkcji w przedmiotowym obszarze. 
 
DZIAŁANIA PODJĘTE W 2020 ROKU: 

 Projekt „Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - II etap” 
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym. Całkowity koszt projektu: 2 156 024,59 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnerów). 
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.  
Całkowity koszt projektu: 1 261 296,12 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
miasta Katowice, wkład własny Partnera). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Janów-
Nikiszowiec, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna 
dzielnicy. 
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PJ3. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano 
występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzennych 

 
 Projekt „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym.  
Całkowity koszt projektu: 2 118 528,77 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
miasta Katowice, wkład własny Partnerów). 
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.  
Całkowity koszt projektu: 1 187 614,13 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
miasta Katowice). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Załęże, w 
tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem  
i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy. 
 

 Projekt „Centrum Społecznościowe w Śródmieściu – I etap”  
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym. Całkowity koszt projektu: 939 287,50 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny, budżet państwa, budżet miasta Katowice). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Śródmieście, 
w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem  
i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy.  
 
Projekty ukierunkowane na rozwój usług społecznych:  

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

Całkowity koszt projektu: 2 897 310,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice). 
Adresaci zadania: osoby niepełnosprawne oraz osoby i rodziny borykające się  
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Projekt realizowany dla 
mieszkańców Katowic (min. 50% z terenów rewitalizowanych). W ramach 
projektu realizowane były usługi m.in. asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej, asystenta rodziny oraz pobyty w mieszkaniu treningowym. 
 

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

Całkowity koszt projektu: 1 032 600,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice).  
Adresaci zadania: osoby niepełno-sprawne 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. 
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PJ3. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano 
występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzennych 

REALIZACJA ZAKOŃCZONA W 2020 ROKU: 
 

 Projekt „Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności 
lokalnej –  I etap”  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.  
Całkowity koszt projektu: 1 648 332,40 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Bogucice,  
w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowe i pracujące - zagrożone ubóstwem  
i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy.  
 

 Projekt „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu – I etap”  
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym.  
Całkowity koszt projektu: 1 394 778,82 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnera). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Janów-
Nikiszowiec, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowe i pracujące -zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna 
dzielnicy.  
 

 Projekt „Centrum Społecznościowe - „Nasze Załęże” – I etap” 
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym.  
Całkowity koszt projektu: 1 094 922,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Załęże,  
w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem  
i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy.  
 

 Projekt Centrum Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – I etap” 
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym.  
Całkowity koszt projektu: 1 659 615,16 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny partnerów). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Szopienice-
Burowiec, 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 – I etap”  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym  
i edukacyjnym.  
Całkowity koszt projektu: 1 969 472,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnera). 
Adresaci zadania: osoby z niepełnosprawnością, zamieszkujące obszary 
rewitalizowane miasta Katowice, ich rodziny i otoczenie. 
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PJ3. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych oraz miejskich, na których zidentyfikowano 
występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzennych 

 Projekt „Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym 
oraz ich środowiska rodzinnego – I etap”  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym  
i edukacyjnym. Całkowity koszt projektu: 2 580 003,47 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny, budżet państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnerów). 
Adresaci zadania: osoby w wieku senioralnym, zamieszkujące obszary 
rewitalizowane Miasta Katowice, ich rodziny i otoczenie. 
 

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

Realizacja usług społecznych, w szczególności usług wsparcia rodziny.  
Całkowity koszt projektu: 938 042,50 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnera). 
Adresaci zadania: osoby i rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi, w szczególności zamieszkujące rewitalizowany obszar dzielnicy 
Szopienice-Burowiec. 
 
 

Ponadto w Miejskim Systemie Zarządzania - Katowickiej Infrastrukturze 
Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) w Geoportalu Inwestycje, zostały 
zamieszczone tereny poprzemysłowe, jak również informacje na ich temat 
prezentowane są na spotkaniach i przesyłane inwestorom, którzy wyrazili 
zainteresowanie terenami typu „brownfield”. 
W dzielnicy Nikiszowiec na terenach i w obiektach szybów „Pułaski” 
i „Poniatowski” ma zostać zrealizowany projekt „Dzielnica Nowych Technologii”, 
zakładający m.in. utworzenie „Katowickiego Hubu Gamingowo-
Technologicznego”. Hub jest jednym z kluczowych projektów dla rozwoju 
nowych technologii w mieście. Celem projektu jest stworzenie na terenach 
postindustrialnych (wyłączonej z produkcji kopalni „Wieczorek” w Katowicach) 
nowoczesnej infrastruktury, w której funkcjonowałby „Katowicki Hub 
Gamingowo-Technologiczny”. Koncentracja w jednym miejscu firm z branży 
wysokich technologii ma na celu nie tylko wykorzystanie efektu synergii  
i kreatywnej współpracy podmiotów tego sektora gospodarki, ale również 
pozytywnie wpłynąć na społeczny i infrastrukturalny rozwój całej okolicy. 
Docelowym efektem kompleksowych działań będzie wykreowanie „Dzielnicy 
Nowych Technologii”, która byłaby kolejnym ważnym elementem wyróżniającym 
miasto w skali kraju i podkreślającym jego charakter, który już dziś kojarzony jest 
z sektorem nowoczesnych usług biznesowych i zaawansowanymi technologiami. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Po przeprowadzeniu analizy postępowania rekrutacyjnego na rok 2020/2021 do 
miejskich przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, 
zważywszy na duże zainteresowanie rekrutacją do przedszkoli w południowych 
dzielnicach miasta Katowice, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 
mieszkańców, miasto podjęło  decyzję o utworzenie w roku szkolnym 2020/2021 
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dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 38 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Józefa Nowary Katowicach, wchodzącej w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Katowicach z siedzibą przy ul. Wantuły 11, jak 
również utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Miejskim 
Przedszkolu nr 16 w Katowicach z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 6a. Utworzenie 
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 38 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Józefa Nowary Katowicach wymagało dostosowania 
pomieszczeń dla celów ww. oddziału w funkcjonującej już Szkole, natomiast w 
Miejskim Przedszkolu nr 16 w Katowicach, została utworzona dodatkowa grupa 
wychowania przedszkolnego. Powyższe jednostki otrzymały dodatkowe środki 
finansowe na adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie. 
W 2020 r. na terenie miasta Katowice funkcjonował jeden Żłobek Miejski z 13 
oddziałami zlokalizowanymi w różnych dzielnicach miasta. Żłobek Miejski w 2020 
r. dysponował 949 miejscami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na terenie 
miasta  zarejestrowanych było 40 żłobków niepublicznych oraz 2 kluby dziecięce, 
które łącznie posiadały 1 722 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Dotację otrzymały 
łącznie 34 żłobki niepubliczne na łączną liczbę 1 389 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 
Ogólnokształcące 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. 
Kształcenie w klasach Pre-IB w III Liceum Ogólnokształcącym oraz Diploma  
Programme Matury Międzynarodowej ma przygotować młodzież do wykorzystania 
tych szans poprzez przygotowanie do studiów na  najbardziej  renomowanych  
uczelniach i zdobycie stypendiów. Szkoła stwarza możliwości kształcenia wg 
międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate, 
akredytowanego przez International Baccalaureate Organisation. 

Ponadto w Katowicach funkcjonują oddziały dwujęzyczne  (liczba uczniów 
i oddziałów podana w poszczególnych szkołach dotyczy roku szkolnego 2020/2021)  
na poziomie szkoły podstawowej: 

1. w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Ziętka - 
język niemiecki, (brak chętnych) 

2. w Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II -  
język hiszpański, 1 oddział, 17 uczniów 

3. w Szkole Podstawowej Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Juliusza Ligonia 
- język angielski, 3 oddziały, 56 uczniów 

4. w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli 
Korczyńskiej- język angielski, 1 oddział, 18 uczniów, 

5. w Szkole Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana 
Twardowskiego   w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika - język francuski. 2 oddziały, 46 uczniów. 

 

w szkołach ponadpodstawowych: 



31 
 

1. w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja 
Kopernika, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. 
Mikołaja Kopernika  – język francuski, 6 oddziałów, 185 uczniów 

2. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 
Konopnickiej  – język hiszpański, 3 oddziały, 83 uczniów 

3. w VII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy 
Obrońców Katowic  – język angielski, 3 oddziały, 80 uczniów 

4. w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 
Curie-Skłodowskiej   w Katowicach – język niemiecki. 3 oddziały, 63 uczniów 

Ponadto w X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego Akademickiego jest 
1 oddział językowy z językiem chińskim jako przedmiotem uzupełniającym, liczący 
24 uczniów. 

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza funkcjonują oddziały klas z 
międzynarodową maturą - 4 oddziały, 163 uczniów. 

 

 

PJ6. Wspieranie rozwoju systemu usług telemedycznych w mieście 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania W 2020 r. dzięki coraz lepszemu i powszechnemu funkcjonowaniu 
szerokorozumianych systemów informatycznych zyskał również rynek usług 
telemedycznych, notując dalszy wzrost. Obserwowana dynamika tego sektora to 
również skutek pandemii COVID-19. Miasto udziela wsparcia dla firm oferujących 
usługi telemedyczne, które polegają m.in. na promocji oraz doradztwie dla tego 
typu podmiotów m.in. start-upów oraz centrów badawczo-rozwojowych. Kolejnym 
obszarem współpracy jest wspieranie studentów i absolwentów studiów 
medycznych w tworzenia nowych rozwiązań w tym obszarze poprzez organizację 
spotkań mających na celu przybliżenie tematyki związanej z zakładaniem własnej 
działalności biznesowej. Jednym z kluczowych zadań była współpraca z 
ekosystemem start-upów pod nazwą „Śląska Startupowa Dolina Innowacji 
Medycznych” oraz samym Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med 
Silesia. Jest to strategiczne przedsięwzięcie nastawione na rozwój ekosystemu 
pomysłodawców i start-up’ów medycznych z obszarów: medycyna, zdrowie 
publiczne, zdrowie cyfrowe, telemedycyna, e- i m-zdrowie oraz biotechnologia, z 
którymi urząd zamierza współpracować. Medycyna jest jedną z Inteligentnych 
Specjalizacji Województwa Śląskiego. W czerwcu 2020 roku, pomimo pandemii, z 
inicjatywy UM Katowice odbyło się spotkanie pomiędzy Parkiem, Urzędem 
Marszałkowskim oraz Śląskim Funduszem Rozwoju. Zainicjowana została platforma 
wymiany informacji o ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięciach. 
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PJ7. Tworzenie warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe oraz 
wykreowanie sportowej marki miasta 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Tworzenie warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne 
grupy wiekowe jest realizowane poprzez realizację zadań publicznych zlecanych 
organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert dla 
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 

 
Finansowanie sportu wyczynowego odbywa się na podstawie otwartych 
konkursów ofert na realizację zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania 
sportu”. W roku 2020 rozstrzygnięty został 1 otwarty konkurs ofert na realizację 
przedmiotowego zadania pod nazwą  Organizacja uprawiania sportu w 2020. W 
konkursie tym 15 podmiotów otrzymało dotację na łączną kwotę 13.000.000,00 
zł. Podział środków finansowych przedstawia zarządzenie nr 755/2020 Prezydenta 
Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru 
najkorzystniejszych ofert oraz podziału dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadnia pn. „Organizacja uprawiania 
sportu w 2020 r. 
Finansowanie sportu młodzieżowego i amatorskiego odbywa się na podstawie 
otwartych konkursów ofert organizowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, 
uchwalany corocznie przez Radę Miasta Katowice „Program współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi” oraz zarządzenie wykonawcze do tego 
programu. W roku 2020 zostały rozstrzygnięte 2 otwarte konkursy ofert dla 
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z 
zakresu upowszechniania sportu i turystyki. 
Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu 
upowszechniania sportu i turystyki: 
1. „ Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2020” – 
1.450.000 zł, 
2. „Prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych” realizowanych przez uczniowskie kluby 
sportowe w 2020  - 800.000 zł, 
3. „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania 
umowy do 30 czerwca 2020” – 60.000 zł, 
4. „Akcja Zima w 2020  – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” -  
podczas ferii zimowych – 30.000 zł. 
Podział środków finansowych w tym konkursie określa zarządzenie nr 754/2020 
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru 
najkorzystniejszych ofert oraz podziału dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w celu realizacji zadnia w zakresie upowszechniania 
sportu i turystyki w 2020 roku. 
Zgodnie z zarządzeniem nr 923/2020 z dnia 22.05.2020 roku zmieniającym 
zarządzenie w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału dotacji dla 
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji 
zadnia w zakresie upowszechniania sportu i turystyki w 2020 roku, ostatecznie 
dotacja na zadanie „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od 
dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020” została przyznana 6 podmiotom na 
łączną kwotę– 19.000 zł. Natomiast pozostałe oferty, pomimo że spełniły wymogi 
formalno-prawne i zostały zaopiniowane pozytywnie pod względem 
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PJ7. Tworzenie warunków dla aktywnego spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe oraz 
wykreowanie sportowej marki miasta 

merytorycznym, nie mogły zostać zrealizowane i nie otrzymały dotacji z powodu 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii oraz 
ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii. 

 
Otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu 
upowszechniania sportu i turystyki: 
„Akcja Lato w 2020 – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” -   
podczas wakacji letnich – 40.000 zł. Podział środków finansowych w tym 
konkursie określa zarządzenie nr 998/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 
czerwca 2020 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału 
dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu 
realizacji zadnia w zakresie upowszechniania sportu i turystyki w 2020 roku pod 
nazwą: „Akcja lato 2020”. 

 
   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 oraz szachów. 

Realizacja inwestycji o charakterze rekreacyjno-sportowym: 

W 2020 roku zakończono prace i otwarto dwa baseny miejskie - Katowice 
Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konnej oraz  Katowice Brynów – osiedle 
Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul. Zgrzebnioka. We wrześniu  2020 r. podpisano 
umowę na realizację robót budowlanych - dokończenie budowy basenu przy ul. 
Wczasowej. 

Prowadzono prace zmierzające do budowy kompleksu sportowego przy  
ul. Asnyka oraz Modernizacji obiektu Rapid 

Realizowano zadania w zakresie Katowickiej Infrastruktury Rowerowej 

Rozpoczęto prace zmierzające do utworzenia w Katowicach Centrum Himalaizmu 
im. Jerzego Kukuczki 

 

 

 

 

 



34 
 

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 2020 r. firma RS Architekci przekazała Miastu Katowice dokumentacje 
projektową oraz złożyła wniosek o pozwolenie na budowę dla etapu I inwestycji, 
ponadto zostały ogłoszone dwa postepowania przetargowe: 

1) dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach opracowanej 
dokumentacji projektowej dla I etapu inwestycji 

2) dot. wyboru inżyniera kontraktu, który będzie sprawował nadzór nad 
realizacja inwestycji dla I etapu inwestycji 

Planowany termin ukończenia inwestycji to 36 miesięcy od podpisania umowy  
z wykonawcą robót budowlanych. 

Obiekt zlokalizowany będzie w Katowicach przy ulicy ul. Upadowej. 

Dla obszaru obejmującego II etap inwestycji trwały 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 DZIAŁANIA PODJĘTE W 2020 ROKU, W TRAKCIE REALIZACJI: 

 
 Projekt „Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - II etap” 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym. Całkowity koszt projektu: 2 156 024,59 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnerów). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Szopienice-
Burowiec, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące -zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna 
dzielnicy. 
 

 Projekt „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap” 
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym. Całkowity koszt projektu: 1 261 296,12 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnera). 
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PJ9. Stworzenie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w formie centrów społecznościowych 
wraz ze skwerami i parkami oraz urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi 

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 „Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu” 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym. Całkowity koszt projektu: 2 118 528,77 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnerów). 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. Całkowity koszt projektu: 1 187 614,13 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny, budżet miasta Katowice).  
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Załęże,  
w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem  
i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnic. 

 
 Projekt „Centrum Społecznościowe w Śródmieściu – I etap”  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym  
i zawodowym. Całkowity koszt projektu: 939 287,50 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny, budżet państwa, budżet miasta Katowice). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Śródmieście, 
w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące -zagrożone ubóstwem  
i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy. 

 
REALIZACJA DZIAŁAŃ ZAKOŃCZONA W 2020 ROKU: 

 
 Projekt „Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej  

w Katowicach", w tym dwa centra społecznościowe: 
- Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec- Józefowiec i Dąb, 
- Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu. 

Realizacja usług aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.  
Całkowity koszt projektu: 4 834 406,32 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
miasta Katowice, wkład własny partnerów), w tym wartość środków 
przeznaczonych na ww. programy aktywności lokalnej: 1 282 762,72 zł. 
Adresaci zadania: mieszkańcy Katowic, osoby bezrobotne, bierne zawodowe 
i pracujące - zagrożone ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, 
społeczności lokalne dzielnic Wełnowiec- Józefowiec i Dąb oraz Zawodzie.  
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PJ9. Stworzenie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w formie centrów społecznościowych 
wraz ze skwerami i parkami oraz urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi 

Realizacja centrów społecznościowych w dzielnicach objętych Lokalnym 
Programem Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022: 

 
 W dzielnicy Bogucice, w ramach projektu „Bogucice – moje miejsce na 

ziemi. Program aktywności lokalnej – I etap”.  
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.  
Całkowity koszt projektu: 1 648 332,40 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Bogucice, w 
tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem  
i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy.  

 
 W dzielnicy Janów-Nikiszowiec, w ramach projektu „Centrum 

Społecznościowe  
w Nikiszowcu – I etap”.  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym.  
Całkowity koszt projektu: 1 394 778,82 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnera). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Janów-
Nikiszowiec, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące -zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna 
dzielnicy. 

 
 W dzielnicy Załęże, w ramach projektu „Centrum Społecznościowe – 

„Nasze Załęże” – I etap”. 
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym.  
Całkowity koszt projektu: 1 094 922,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Załęże,  
w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone ubóstwem  
i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna dzielnicy.  

 
 W dzielnicy Szopienice-Burowiec, w ramach projektu „Centrum 

Społecznościowe „SZOPKI” w Szopienicach – I etap”.  
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym.  
Całkowity koszt projektu: 1 659 615,16 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnerów). 
Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego w dzielnicy Szopienice-
Burowiec, w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo i pracujące - zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, społeczność lokalna 
dzielnicy.  

 
 W dzielnicy Szopienice-Burowiec, w ramach projektu „Centrum 

Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach – I etap.”  
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym.  
Całkowity koszt projektu: 938 042,50 zł (Europejski Fundusz Społeczny, budżet 
państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnera). 
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PJ9. Stworzenie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w formie centrów społecznościowych 
wraz ze skwerami i parkami oraz urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi 

Adresaci zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizowanego dzielnicy Szopienice-
Burowiec, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem oraz wykluczone społecznie, 
społeczność lokalna dzielnicy. 

 
 W siedzibie Katowickiego Centrum Usług Społecznych Integracja  

w Katowicach przy ul. Francuskiej 43, w ramach projektu „Katowice 
Miasto Otwarte – Organizowanie Społeczności Lokalnej – I etap”.  

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym  
i edukacyjnym. Całkowity koszt projektu: 1 969 472,00 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny, budżet państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnera). 
Adresaci zadania: osoby z niepełnosprawnością, zamieszkujące obszary 
rewitalizowane Miasta Katowice, ich rodziny i otoczenie 

 
 W dzielnicach Załęże, Szopienice-Burowiec, Zawodzie, Nikiszowiec-

Janów, Śródmieście, Bogucice, w ramach projektu „Wzmacnianie 
systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska 
rodzinnego – I etap”  
 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym  
i edukacyjnym. Całkowity koszt projektu: 2 580 003,47 zł (Europejski Fundusz 
Społeczny, budżet państwa, budżet miasta Katowice, wkład własny Partnerów).  
Adresaci zadania: osoby w wieku senioralnym, zamieszkujące obszary 
rewitalizowane ,miasta Katowice, ich rodziny i otoczenie. 

 
Cztery wymienione niżej projekty polegają na adaptacji przestrzeni publicznych, 
w tym lokali do realizacji projektów społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej Katowice wraz z partnerami pozarządowymi będzie odpowiedzialny 
za realizację projektów społecznych, komplementarnych do ww. 

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

 „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13  
w Katowicach – Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej  
w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy 
Szopienice”; 

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

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

 

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

1. DINOPARK – Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach 

2. Budowa toru saneczkowego w Parku Kościuszki 

3. Zewnętrzny Park Trampolin Naziemnych na Skwerze Rybka w Katowicach 
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PJ9. Stworzenie przestrzeni publicznych w dzielnicach miasta w formie centrów społecznościowych 
wraz ze skwerami i parkami oraz urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi 

4. Interaktywne podwórko – strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5 

5. Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw w Katowicach przy ul. Adama 

6. Zagospodarowanie terenu placu na osiedlu Bagno 

7. Osiedlowa Strefa Aktywności- Przebudowa Skweru Karlika z Kocyndra 

8. Strefa gier i zabaw - Kokociniec" - strefa edukacji i rozrywki dla dzieci  
w jednym miejscu 

9. Modernizacja pomostu na stawie kajakowym Katowickiej Dolinie Trzech 
Stawów przy klubie kajakowym UKS 

10. Zazielenienie bulwarów Rawy 

11. Zagospodarowanie terenu wokół stawu na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach 

Zakład Zieleni Miejskiej zrealizował zagospodarowanie terenu części Parku 
Alojzego Budnioka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Pamp-Pong Park 
Koszutka. Strefa sportu dla każdego”. Ponadto na etapie opracowania koncepcji 
i projektu zagospodarowania parku przy ul. Jankego, położonego przy rzece 
Ślepiotce, w roku 2020 odbył się przetarg nieograniczony, wybrano wykonawcę 
ww. zadania oraz podpisano umowę. 

 

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: 
1. Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu - Przeprowadzono 

konsultacje społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, 
wyłoniono wykonawcę projektu. 

2. Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda - Przeprowadzono konsultacje 
społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, wyłoniono 
wykonawcę projektu. Pod koniec 2020 roku finalizowane były prace 
związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu parku. 

3. Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu 
Starganiec - Przeprowadzono konsultacje społeczne oraz opracowano zarys 
przyszłej inwestycji, wyłoniono wykonawcę projektu. 

4. Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki - Przeprowadzono konsultacje 
społeczne oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, wyłoniono 
wykonawcę projektu. 

5. Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach - Opracowano koncepcję 
zagospodarowania zielenią obszaru ul. Warszawskiej. 

6. Budowa parku przy ul. Wantuły - Przeprowadzono konsultacje społeczne 
oraz opracowano zarys przyszłej inwestycji, wyłoniono wykonawcę 
projektu. 

7. Zazielenianie bulwarów Rawy (zadanie BO) – zadanie zakończono 
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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) 

8. Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Bolesława 
Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego (zadanie BO) - zadanie 
zakończono 

9. Kostuchna Park (zadanie BO) - Zlecono wykonanie projektu budowlanego, 
wyłoniono wykonawcę robót budowlanych 

10. Budowa “Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach” - Przygotowano           
i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Pod koniec września 2020 r., w ramach realizacji projektu „AWAIR”, miasto 
podpisało „Porozumienie o współpracy” z miastami Siemianowice Śląskie  
i Mikołów, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Unią Metropolii Polskich. W 
ramach porozumienia zostały przygotowane prezentacje dla miast 
zaproszonych do projektu. Powstały też specjalne punkty informacyjne, 
wyświetlające bieżącą informacje o jakości powietrza. Można na nich zobaczyć 
także prognozę jakości powietrza na dzień następny na podstawie danych 
Państwowego Systemu Monitoringu Powietrza. 
W ramach Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMIA)  
w  2020 roku: 
- Rozpoczęto postępowanie nad zadaniem pn. „Zaprojektowanie i wykonanie 
trzech monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego 
Systemu Monitoringu i Analizy”. 
- Trwała realizacja zadania pn. „Implementacja wybranych funkcjonalności 
wsparcia operacyjnego KISMIA na platformę współpracy służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko”. Termin zakończenia 
realizacji zadania: 31.03.2021 r. Wartość realizacji: 940 000 zł. 
- Zakończono zadanie pn. „Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy 
– Rozbudowa infrastruktury i oprogramowania niezbędnych do włączenia  
w system KISMIA kolejnych 128 kamer”. Wartość realizacji: 1 982 760 zł. 
- Wyłoniono Wykonawcę zadania pn. „Świadczenie usług utrzymaniowych dla 
KISMIA przez okres 36 miesięcy”. Umowa obowiązuje do 16.04.2023 r. Wartość 
realizacji: 1 572 924 zł. 
- Włączono do KISMIA 3 kamery wybudowane w ramach inwestycji pn. „Budowa 
trzech basenów w dzielnicach Katowic”, w następujących lokalizacjach: 
        ◦ 2 kamery – basen na ul. Kościuszki, 
        ◦ 1 kamera – basen na ul Hallera. 
- Zakończono wdrożenie zadania pn. „Budowa Platformy Współpracy Służb 
Odpowiedzialnych za Bezpieczeństwo”. Wartość realizacji: 4 034 400 zł. - 
dokonano instalacji czujników podtopień zlokalizowanych na ciekach 
występujących w granicach administracyjnych miasta Katowice z jednoczesnym 
uwzględnieniem miejsc stwarzających zagrożenia podtopieniami. Wszystkie 
powyższe czujniki są widoczne w utworzonej aplikacji Centrum Zarządzania 
Miastem. 
- Zakończono realizację zadania pn.: Katowicki Inteligentny System Monitoringu 
i Analizy – Zakup licencji kamerowych Milestone wraz ze wsparciem 
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technicznym”. Wartość  realizacji: 378 003,60 zł. 
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna do końca 2020 roku 
wykonała  część zad. 62 "Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej",  
w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice 
– Etap III”  w tym: 
- montaż stacji pogodowych do pomiaru warunków atmosferycznych i innych 
parametrów pogodowych wraz z wizualizacją w systemie RainBrain; 
- montaż, uruchomienie i instalacja serwera oraz aplikacji systemu SCADA wraz 
z uruchomieniem i w drożeniem systemu SCADA." 

 

 

POLE STRATEGICZNE METROPOLITALNOŚĆ I OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI 

Składowymi pola strategicznego Metropolitalność i obszar śródmiejski są:  

 aktywności, wydarzenia i produkty metropolitalne,  

 metropolitalna infrastruktura i sieci współpracy,  

 metropolitalne przestrzenie publiczne, biznesowe i rezydencjalne,  

 dostępność aglomeracyjna obszaru śródmiejskiego. 

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

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

zwartego funkcjonalnie i spójnego terytorialnie obszaru śródmiejskiego o międzynarodowej 

atrakcyjności oraz uczynienie poszerzającego się obszaru śródmiejskiego centrum całej Metropolii 

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

sieci polskich miast metropolitalnych. 

W 2020 roku w obszarze śródmiejskim realizowane były projekty mające na celu wykreowanie 

warunków dla rozwoju nauki i kultury przy współpracy biznesu. Kontynuowano budowę kampusu 

akademickiego na terenie miasta przy ul. Krasińskiego 29 firmy Base Camp.  

Z uwagi na pandemię w 2020 roku większość imprez została odwołana, jednak w miarę możliwości, 

stosując się do obowiązujących obostrzeń,  kontynuowano organizację i współorganizację wydarzeń  

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

budowaniu marki miasta,  

Katowice stopniowo przygotowują się do pełnienia roli gospodarza Światowego Forum Miejskiego, które 

odbędzie się w 2022 roku. Na katowickim Rynku pojawiła się instalacja nawiązująca do 17 celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ. Światowe Forum Miejskie w Katowicach będzie pierwszym tego rodzaju 

wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej. Będzie okazją do promocji  doświadczeń w zakresie 

zrównoważonej transformacji i polityki miejskiej. Szacuje się, że w konferencji weźmie udział ponad 20 
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tysięcy uczestników z całego świata reprezentujących rządy, samorządy, świat nauki, organizacje 

pozarządowe, czy instytucje aktywne w obszarze polityki miejskiej. 

Już od kilku lat przełom lutego i marca w Katowicach upływa pod znakiem Intel Extreme Masters. 

Katowicki turniej nieoficjalnie nazywany jest mistrzostwami świata w grach komputerowych  

i rzeczywiście gromadzi nie tylko setki tysięcy kibiców i sympatyków e-sportu, ale przede wszystkim 

światową czołówkę profesjonalnych graczy i najważniejszych producentów sprzętu gamingowego, 

którzy podczas towarzyszących imprezie targów pokazują co nowego w technologiach związanych  

z gamingiem. Jednak w obszarze gamingu w Katowicach dzieje się o wiele więcej niż tylko doroczny 

turniej IEM. 

Utrzymywany jest metropolitalny charakter miasta i jego międzynarodowe powiązania. Zarówno 

poprzez uczestnictwo w międzynarodowych projektach jak i udział w międzynarodowych 

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

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

International Assosiation of Educating Cities - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Edukacyjnych, 

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

europejskiej polityki miejskiej, a także Sieć Miast Kreatywnych UNESCO, Stowarzyszeniu Globalny 

Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors), organizacja ma na celu zmierzenie się                                 

z największymi wyzwaniami świata, widzianymi z poziomu dużych miast i metropolii, 

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

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

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

W obszarze śródmiejskim realizowano  inwestycje budowlane o charakterze mieszkaniowo-usługowym 

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

Ponadto w 2020 roku obszarze Śródmieścia realizowano inwestycje hotelowe: Hotel Mercure (Accor)  

ul. Młyńska, Hotel Diament Plaza - ul. Dworcowa, Hotel Vienna House REVO - róg ul. Mickiewicza 

/Sokolska, Hotel butikowy (bez nazwy) - róg ul. Warszawska/Mielęckiego. 

Miasto dba o walory historyczne, co wyrażone jest m.in. poprzez zwolnienia z  podatku od 

nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych na terenie miasta 

Katowice, w których dokonano remontu elewacji. 

W 2020 roku w ramach projektu dotyczącego odnowienia zabytków architektury kontynuowano 

wsparcie dla prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach wpisanych 

do rejestru zabytków Katowic (rzymskokatolickie parafie, parafia ewangelicko – augsburska, wieża 
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wodna w Szopienicach, willa Adama Kocura – ul. Stalmacha 17  ).  Zrealizowano zadanie w ramach BO 

„Szlak Historii Dzielnicy Wełnowiec” oraz kontynuowano dalszy rozwój „Szlaku Moderny”.   

Powstała strona internetowa murale.katowice.eu na której może znaleźć najciekawsze katowickie 

murale i poczytać o ich twórcach. Pomocna mapa pozwala wybrać się szlakiem murali na spacer. 

Niestety bardzo wyraźnie widać negatywny wpływ pandemii koronawirusa na liczbę odwiedzających 

miasto Katowice, organizację wydarzeń kongresowo – konferencyjnych organizowanych  

w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, liczbę uczestników wydarzeń strategicznych.



WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM METROPOLITALNOŚĆ I OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI 

AKTYWNOŚCI – WYDARZENIA I PRODUKTY METROPOLITALNE  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

liczba korzystających z 
noclegów ogółem w 
turystycznych obiektach 
noclegowych 

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

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 

liczba uczestników 
wydarzeń kongresowo-
konferencyjnych 
(szacunkowa) w MCK 

0 300 695 195 000 533 644 455 077 
 

616 750 
 

155 395 

liczba studentów 
katowickich uczelni10 

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

liczba studentów 
zagranicznych 

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

średni odsetek 
zagranicznych nauczycieli 
akademickich w liczbie 
nauczycieli akademickich 
ogółem 

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

                                                 

10 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  

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

277 307 282 408 474 428 218 

liczba wydarzeń w MCK 0 135 254 232 209 300 119 

liczba zorganizowanych 
imprez strategicznych 

8 6 12 16 15 
11 

(9 bez 
współorganizacji) 

7 

szacunkowa liczba 
uczestników imprez 
strategicznych 

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

(232 743 bez 
współorganizacji) 

63 293 

 

 

METROPOLITALNA INFRASTRUKTURA I SIECI WSPÓŁPRACY   

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 

liczba klastrów i ich 17 18 13 13 11 12 13 
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METROPOLITALNA INFRASTRUKTURA I SIECI WSPÓŁPRACY   

profil branżowy 
(klastry, które 
funkcjonują 
w Katowicach) 

budownictwo i 
architektura; 
energetyka, 

ciepłownictwo, 
OZE (5); 

technologie 
produkcji, 

aluminium; 
przemysł 

metalowy; 
transport i 

logistyka; ICT; 
nanotechnologi
e; wodociągi i 
kanalizacja; 
outsourcing; 
gospodarka 
odpadami; 
medyczny; 

motoryzacja; 
bhp 

budownictwo i 
architektura; 
energetyka, 

ciepłownictwo, 
OZE (6); 

technologie 
produkcji, 

aluminium; 
przemysł 

metalowy; 
transport i 

logistyka; ICT; 
nanotechnologi
e; wodociągi i 
kanalizacja; 
outsourcing; 
gospodarka 
odpadami; 
medyczny; 

motoryzacja; 
bhp 

budownictwo i 
architektura; 
energetyka, 

ciepłownictwo, 
OZE (2); 

technologie 
energooszczędn

e; 
transport i 
logistyka; 

ICT; 
Nanotechnologi

e; 
wodociągi i 
kanalizacja; 
outsourcing; 
gospodarka 
odpadami; 

motoryzacja; 
bhp; 

przemysł 
metalowy; 

 budownictwo i 
architektura; 
innowacje; 
technologie 

energooszczędn
e; 

transport 
kolejowy; 

ICT; 
Nanotechnologi

e; 
gospodarka 

wodna, ochrona 
środowiska; 

budownictwo, 
energetyka; 
outsourcing; 
motoryzacja; 

bhp; 
IT; 

przemysł 
węglowy 

Innowacje, 
sektor 

technologii 
energooszczędn

ych i 
poszanowania 

energii w 
budynkach, 
transport 
kolejowy, 

ICT, 
Nanotechnologi

e, 
gospodarka 

wodna, ochrona 
środowiska, 

budownictwo, 
energetyka, 
outsourcing, 
motoryzacja, 

sektor 
produkcyjny, 

innowacje 
społeczne 

Innowacje, 
sektor 

technologii 
energooszczędn

ych, 
transport 
kolejowy, 

ICT, 
nanotechnologi

e, 
gospodarka 

wodna, ochrona 
środowiska, 
medycyna, 

outsourcing, 
motoryzacja, 

sektor 
produkcyjny, 

innowacje 
społeczne, 
społeczna 

Innowacje, 
sektor 

technologii 
energooszczę

dnych, 
transport 
kolejowy, 

ICT, 
nanotechnolo

gie, 
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 
Międzynarodow

e: 5 

Krajowe: 11 
Międzynarodow

e: 5 

Krajowe: 11 
Międzynarodow

e: 5 

Krajowe: 14 
Międzynarodow

e: 5 

Krajowe:13 
Międzynarodow

e: 6 

Krajowe: 10 
Międzynarodow

e: 7 

Krajowe: 10 
Międzynarod

owe: 7 
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METROPOLITALNA INFRASTRUKTURA I SIECI WSPÓŁPRACY   

liczba miast 
partnerskich Miasta 
Katowice 

13 13 13 13 13 13 1111 

liczba projektów 
międzynarodowych 
realizowanych przez 
Miasto Katowice 

9 11 22 19 13 20 10 

 

 

METROPOLITALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE        

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

liczba wydarzeń zorganizowanych na Rynku  0 12 82 85 101 101 90 27 

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 

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

1 1 1 2 2 

 
 

4 4 

                                                 

11 Współpraca z Donieckiem i Odense jest zawieszona. 
12 W roku 2014 trwała przebudowa Rynku. 



INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH W POLU METROPOLITALNOŚĆ  I 
OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI 

PM1. Odnowienie zabytków architektury, w tym modernistycznej i funkcjonalistycznej 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Uchwałą nr XVII/399/20 Rady Miasta Katowice z dnia 19 marca 2020 r. udzielono 
dotacji z budżetu Miasta Katowice na 2020 rok na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy następujących zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, zlokalizowanych w Katowicach: 
 

1) Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w 
Katowicach- Dębie – konserwacja i zabezpieczenie fragmentów zewnętrznych 
ścian wieży budynku kościoła pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w 
Katowicach-Dębie w kwocie: 100.000,00 zł brutto (wykonanie: 100.000,00 zł); 
 
2) Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Chrystusa Króla w Katowicach – 
wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zespole Archikatedry pw. 
Chrystusa Króla w Katowicach tj. w budynku probostwa – izolacja 
przeciwwilgociowa w kwocie: 200.000,00 zł brutto (wykonanie: 200.000,00 zł); 
 
3) 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 VI w kwocie: 
150.000,00 zł brutto (wykonanie: 149.996,61 zł); 
 
4) Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Katowicach-Załężu – konserwacja 
organów kościoła pw. Św. Józefa w Katowicach-Załężu – etap II w kwocie: 
50.000,00 zł brutto (wykonanie: 50.000,00 zł); 
 
5) Rzymskokatolicka Parafia pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu – 
malowanie części wnętrza kościoła pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-
Zawodziu w kwocie 20.000,00 zł brutto (wykonanie: 20.000,00 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 na połaci wschodniej dachu wraz z robotami towarzyszącymi 
w kwocie: 180.000,00 zł brutto (wykonanie: 179.999,82 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 w kwocie: 50.000,00 zł brutto 
(wykonanie: 50.000,00 zł). 

 
 
 
Udzielone dotacje przyczyniły się do poprawy stanu zachowania oraz utrwalenia 
zabytkowej substancji (odnowienia) cennych katowickich zabytków architektury - 
w tym modernistycznej i funkcjonalistycznej architektury sakralnej z lat 30-tych XX 
wieku - takich jak: Katedra pw. Chrystusa Króla oraz kościół pw. Opatrzności Bożej 
w Katowicach-Zawodziu. 
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PM1. Odnowienie zabytków architektury, w tym modernistycznej i funkcjonalistycznej 

Ponadto realizowano następujące zadania: 

 Utworzenie Szlaku Murali – ścieżki spacerowej przebiegającej w pobliżu 
budynków ozdobionych postaciami z dziejów miasta czy innymi obrazami sztuki 
ulicznej, zachęcającymi do refleksji (https://murale.katowice.eu/): 
- wykonanie artystycznego muralu z wykorzystaniem farb foto-

katalitycznych, promującego Katowice jako gospodarza WUF11; 

 Dalszy rozwój „Szlaku Moderny”: 
- renowacja (oczyszczenie, impregnacja) postumentów na „Szlaku 

Moderny”; 
- przygotowanie projektu folderu o architekturze modernistycznej w języku 

angielskim; 

- aktualizacja strony internetowej dedykowanej „Szlakowi Moderny” oraz 
stworzenie angielskiej wersji strony internetowej: 
http://moderna.katowice.eu/en/home-en/; 

- produkcja i emisja wraz z partnerami (Radio Katowice, Uniwersytet Śląski, 
Śląski Urząd Wojewódzki) filmów promocyjnych, które zostały 
opublikowane na: http://moderna.katowice.eu/, FB oficjalny profil Miasta 
(https://www.facebook.com/Katowice.eu), 
https://www.radio.katowice.pl/ oraz YouTube Katowice Oficjalny Kanał; 

- wykonanie projektu kolorowanki dla dzieci o Szlaku Moderny. 

 

PM2. Przebudowa tkanki mieszkaniowej obszaru śródmiejskiego z wykorzystaniem technologii 
Proekologicznych 

Status Realizacja przedsięwzięcia w latach następnych 

Podjęte 
działania 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach nie realizował 
działań w przedmiotowym zakresie w 2020r. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W obszarze śródmiejskim w trakcie realizacji jest zabudowa mieszkaniowo-
usługowa na terenach: przy ul. Nadgórników (TDJ), ul. Opolskiej (Wawel Service), 
ul. Sokolskiej (Atal) oraz przy ul. Mickiewicza (Cavatina) i ul. Mikołowskiej (Activ 
Investment). Większość z tych projektów jest na zaawansowanym etapie 
budowy. Dla terenu w  rejonie ul. Nadgórników 28 maja 2020 r. Rada Miasta 
Katowice uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w 
Katowicach – część I. Celem planu było umożliwienie przekształcenia terenów i 
utworzenie nowej spójnej północnej dzielnicy śródmiejskiej o charakterze 
metropolitalnym, w bez-pośrednim sąsiedztwie Strefy Kultury. 

 

 

 

 

 

https://murale.katowice.eu/
http://moderna.katowice.eu/en/home-en/
http://moderna.katowice.eu/
https://www.facebook.com/Katowice.eu
https://www.radio.katowice.pl/
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PM4. Ukształtowanie dzielnicy akademickiej w obszarze śródmiejskim oraz kampusów 
akademickich na terenie miasta 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2020 r. kontynuowana była budowa domu dla studentów przy ul. Krasińskiego 
29 firmy Base Camp. Do dyspozycji będą 733 pokoje. Oddanie obiektu do 
użytkowania planowane jest we wrześniu 2021 r. Inwestor planuje również 
realizację domu dla studentów w rejonie ul. Górniczej na około 600 pokoi. Dla 
inwestycji została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 
terenu. Z końcem 2020 r. inwestor złożył wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia 
na budowę. Aktualne są również plany Uniwersytetu Śląskiego w odniesieniu do 
budowy domów akademickich w kwartale ulic Pawła, Wodnej, Górniczej w celu 
utworzenia kampusu uniwersyteckiego w bezpośrednim sąsiedztwie Uczelni. 
Realizacja uzależniona będzie od przyznanych przez Ministerstwo środków 
finansowych. Utworzenie nowoczesnej przestrzeni dla studentów planowane 
jest również w obiekcie przy ul. Szkolnej 7. 

 

PM5. Wykreowanie strefy „życia miejskiego”: Dworzec PKP – Rynek – Rondo – Strefa Kultury 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2020 r. na Rynku odbyło się 27 imprez o różnym charakterze. Z uwagi na 

panującą  pandemię oraz związane z nią obostrzenia większość zaplanowanych 

wydarzeń została odwołana. Wśród tych, które zostały zrealizowane, przeważały 

wystawy o zróżnicowanej tematyce, tj. wystawa plenerowa poświęcona historii 

powstania pierwszych wydziałów Politechniki Śląskiej, wystawa prezentująca 

twarze powstańców czy biograficzna - związana z postacią Kazimierza Kutza. 

Odbyły się również akcje społeczne związane z Europejskim Tygodniem 

Zrównoważonego Transportu oraz happeningi taneczne. 

Przestrzeń rynku została również zaadaptowana przez Miasto, celem 

przedstawienia mieszkańcom globalnych kierunków zrównoważonego rozwoju, 

wskazanych przez ONZ w Agendzie 2030. Latem ub. roku na rynku stanęła 

instalacja, udekorowana elementami zieleni i wykonana z surowców 

pochodzących z recyklingu. Jej głównym elementem był sześcian, na którym do 

października pojawiały się informacje o tym, w jaki sposób Katowice realizują cele 

ONZ. Kampania, której część stanowiła instalacja, była elementem przygotowań 

miasta do Światowego Forum Miejskiego (WUF11), którego gospodarzem nasze 

miasto będzie w 2022 r. 

Na terenie Strefy Kultury, tj. na placu Sławika i Antalla oraz na parkingach A, B i C, 

w 2020 r. odbyło się zaledwie kilka wydarzeń, w tym głownie o charakterze 

koncertowym, tj. KatoLato oraz koncert Miuosha, a także letnie kino Antyradia 

organizowane na tarasach Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Ze 

względu na pandemię i związane z nią obostrzenia Katowice Miasto Ogrodów – 

Instytucja Kultury im. K. Bochenek  była zmuszona odwołać zaplanowane na ten 

rok wydarzenia plenerowe, które miały odbyć się w powyższej przestrzeni. 
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PM6. Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Trwają prace projektowe. Termin zakończenia po przesunięciu: 15.02.2021r. 
Obiekt z uwagi na pełnione różnorodne funkcje w zakresie wspierania rozwoju i 
upowszechniania kultury 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 

Zadania zrealizowane w 2020 roku: 
1. Finalizacja prac nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ceglanej. 
2. Analiza możliwości przygotowania projektu do dofinansowania 

w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027. 

 

PM8. Utworzenie centrum transferu technologii biomedycznych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i działające tam Centrum Transferu 
Technologii prowadzi badania i konkursy w obszarze innowacji  
i transferu technologii. Śląski Uniwersytet Medyczny jest również członkiem 
Śląskiego Klastra Nano, którego Miasto Katowice jest współzałożycielem. Dzięki 
temu następuje wzmocnienie współpracy pomiędzy samorządem, nauką 
a biznesem. Studenci ŚUM są zapraszani do dzielenia się swoimi osiągnięciami w 
zakresie prowadzonych prac badawczych. Utrzymywana jest stała współpraca 
między Miastem i Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, 
którego przedstawiciel wszedł do grona ekspertów przygotowywanego w 2020 r. 
katowickiego konkursu poświęconego start-upom „Kopalnia Start-upów”. 

 

PM9. Utworzenie centrum transferu technologii energooszczędnych 

Status Brak realizacji 

Podjęte 
działania 

Przedsięwzięcie do rozważenia na etapie aktualizacji zapisów Strategii 
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POLE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Składowymi pola strategicznego Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy są:  

 nowa gospodarka, środowiska i sieci innowacyjne, 

 instytucje wsparcia biznesu,  

 aktywność ludzi młodych w tworzeniu nowej gospodarki,  

 lokalna przedsiębiorczość i rzemiosło. 

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

gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne generowane przez endogeniczny potencjał 

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

technologicznie branż usługowych i przemysłowych obecnych na rynkach międzynarodowych. 

W Katowicach mimo spowodowanego stanem pandemii pogorszenia koniunktury gospodarczej w roku 

2020 odnotowano niewielki wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego z 1,0 w 2019 roku do 1,7  - jest to 

jeden z najniższych poziomów tego wskaźnika w Polsce (6,2 dla całego kraju i 4,6 dla województwa 

śląskiego). W odpowiedzi na ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzone  

w ramach walki z koronawirusem wiosną 2020 r. został wdrożony Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy  

z pakietami osłonowymi adresowanymi do przedsiębiorców, podmiotów sektora NGO i twórców kultury. 

Zwolnienie z opłat czynszu najmu w 100% objęło 573 podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 676 

podmiotów. Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła 5,7 mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane 

z dzierżawami objęły 85 podmiotów na łączną sumę ponad 275 tys. zł. Z kolei 458 podmiotów otrzymało 

50% bonifikatę za koszty wywozu śmieci — na łączną sumę ponad 186 tys. zł. Natomiast z zwolnień  

z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności z podatku od nieruchomości skorzystało 

108 podmiotów na łączna kwotę ponad 4,5 mln zł. Reasumując w ramach realizacji Katowicki Pakiet 

Przedsiębiorcy 1.0. za okres od kwietnia do września 2020 r. Miasto udzieliło ponad 2000 uprawnionym 

przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.  

Dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach utworzony został Punkt Doradztwa 

Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MŚP, dzięki któremu pomoc znalazło ponad 150 firm z Katowic.  

W Punkcie przedsiębiorcy otrzymali kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, 

psychologiczną i finansową. 

Nowe obostrzenia wprowadzone jesienią 2020  r. w  dużej mierze ograniczyły lub  wręcz uniemożliwiły 

prowadzenie działalności w branżach gastronomicznej, usług sportowo-rekreacyjnych, parków 

rekreacyjnych, obszaru kultury. W tej sytuacji w październiku 2020 r. został wdrożony Katowicki Pakiet 

Przedsiębiorcy 2.0 i 2.0+. 

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

dzierżawcami miejskich lokali i gruntów. Dwa kolejne filary adresowane są już do wszystkich 
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przedsiębiorców z branż gastronomii, usług sportowo-rekreacyjnych, parków rekreacyjnych oraz 

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

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

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

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

związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej. W  tym  przypadku także następuje zwolnienie 

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

prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeci filar oznacza 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. Ostatni, czwarty filar, dotyczy 50% 

obniżki na odbiór odpadów dla przedsiębiorców mających podpisaną umowę z miejską spółką MPGK 

Sp. z o.o. 

W okresie dwóch ostatnich miesięcy 2020 roku zrealizowano w ramach Katowickiego Pakietu 

Przedsiębiorcy 2.0 i 2.0+ 202 wnioski na łączną kwotę 529 457,97 zł. 

Powyższe działania jak i działalność Punktu Doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP  są 

kontynuowane w 2021 roku.  

W roku 2020 odnotowano po raz kolejny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w sektorze przedsiębiorstw, które wyniosło 6 456,71 zł. Dodatkowo zaobserwowano wzrost liczby osób 

prowadzących działalność gospodarczą w sektorze prywatnym, przy jednoczesnym wzroście odsetka 

mikro przedsiębiorstw oraz spadku odsetka małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw. 

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 Katowicach ulokował się również Keywords Studios, który jest globalnym dostawcą usług 

dla producentów gier wideo działającym na rynku światowym od 1998 roku. 

Do grona firm wpisujących się w szeroko rozumianą branżę gamingową w Katowicach dołączył Fundusz 

ASI Gaming Investment Group, który na swoją siedzibę obrał Miejski Inkubator Przedsiębiorczości 

Rawa.Ink. To spółka inwestycyjna w całości skoncentrowana na inwestowaniu w branżę gamingową,  

co ma zamiar robić we współpracy z czołowymi wydawcami i producentami.  
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W gamingu zaczyna się dziać również w obszarze organizacji pozarządowych. W Katowicach ulokowało 

się Stowarzyszenie Esports Associacion Polska. Realizuje ono 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.  

 

W dniu 29 lutego 2020 r. w obecności Prezydenta RP podpisano list intencyjny pomiędzy Miastem 

Katowice oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA, który dotyczył współpracy mającej na celu 

zagospodarowanie obiektów Szybu Pułaski i utworzenie na terenach byłej KWK „Wieczorek” 

Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego. HUB ma być kompleksem biurowo-technologicznym: 

siedzibą firm wysokich technologii, w szczególności działających w branży produkcji gier komputerowych 

i e-sportu.  Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny w znaczący sposób wzmocni pozycję Katowic  

i całego regionu w staraniach o przyciągnięcie najbardziej pożądanych dziś inwestorów technologicznych. 

Koncentracja firm z branży gamingowej oraz e-sportowej jest szansą nie tylko na wzmocnienie 

potencjału gospodarczego, ale również na wypromowanie tego miejsca, jako liczącego się na świecie 

ośrodka kreatywnego przemysłu, wykorzystującego najnowsze technologie. W 2020 roku trwały prace 

nad koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru.   

 

W związku z wystąpieniem globalnej pandemii COVID-19 rok 2020 był inny niż poprzednie. Niemniej 

jednak Miasto Katowice aktywnie wspierało inicjatywy mające na celu organizację ciekawych wydarzeń 

o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym (w większości przypadków w formie 

zdalnej lub hybrydowej, choć kilka wydarzeń udało się współorganizować w formie stacjonarnej). 

Wszystkie organizowane wydarzenia wzbogacają ofertę biznesową i kulturalną Katowic.  

 

 

 



WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

                     

      

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU    

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

liczba wydarzeń branżowych 
organizowanych/współorganizowanych przez 
Miasto Katowice 

11 11 11 8 8 16 6 

 

 

AKTYWNOŚĆ LUDZI MŁODYCH W TWORZENIU NOWEJ GOSPODARKI  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

4,06 3,37 2,95 3,46 3,16 2,0 3,1 

NOWA GOSPODARKA – ŚRODOWISKA I SIECI INNOWACYJNE  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 

liczba przekazanych materiałów 
informacyjno-promocyjnych, w tym ofert 
inwestycyjnych 

560 551 854 802 965 998 341 

powierzchnia działek dostępnych 
inwestorom [ha] 

98,7 98,7 65,3 65,3 49,05 49,05 31,55 

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

3 7 12 9 9 12 20 
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AKTYWNOŚĆ LUDZI MŁODYCH W TWORZENIU NOWEJ GOSPODARKI  

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

zarejestrowanych ogółem 

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 

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

253 130 173 172 129 119 75 

 

 

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RZEMIOSŁO       

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą – sektor 
prywatny 

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

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

363 239 268 263 202 
 

188 
 

133 

liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach refundacji kosztów 
doposażenia stanowisk pracy 

36 32 48 16 21 6 4 

liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki narodowej 

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

odsetek mikro przedsiębiorstw w 
liczbie przedsiębiorstw ogółem 

93,72 93,84 93,88 94,04 94,55 94,80 95,1 
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LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RZEMIOSŁO       

odsetek małych i średnich 
przedsiębiorstw w liczbie 
przedsiębiorstw ogółem 

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

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

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 

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 x* x* 

liczba przedsiębiorstw korzystających 
ze zwolnień z podatku od 
nieruchomości 

18 18 18 20 15 25 80 

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

- 13 3 19 51 41 6 25 

                                                 

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



 

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH W POLU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 I ROZWÓJ GOSPODARCZY 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2020 r. podjęto działania przygotowawcze do realizacji projektu pn. „Dzielnica 
Nowych Technologii”. Celem projektu jest stworzenie na terenach 
postindustrialnych (wyłączonej z produkcji kopalni „Wieczorek” w Katowicach) 
nowoczesnej infrastruktury, w której będzie funkcjonował m.in. „Katowicki Hub 
Gamingowo-Technologiczny”. Koncentracja w jednym miejscu firm z branży 
wysokich technologii ma na celu nie tylko wykorzystanie efektu synergii 
i kreatywnej współpracy podmiotów tego sektora gospodarki, ale również 
pozytywnie wpłynąć na społeczny, infrastrukturalny i ekologiczny rozwój całej 
okolicy (katowickie dzielnice Janów i Nikiszowiec). Infrastruktura Hubu ma być 
oparta na rozwiązaniach ekologicznych i efektywności energetycznej. 
Docelowym efektem kompleksowych działań będzie wykreowanie „Dzielnicy 
Nowych Technologii”.  

 

PP2. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenach poprzemysłowych w Szopienicach 

Status Brak realizacji 

Podjęte 
działania 

Właścicielem przedmiotowych terenów jest Huta Metali Nieżelaznych 
Szopienice   S.A. w likwidacji, który poszukuje nowych inwestorów 
zainteresowanych pozyskaniem gruntów pod nową działalność. Kwestia 
utworzenia strefy aktywności gospodarczej zostanie ponownie rozpatrzona na 
etapie aktualizacji Strategii. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W 2020 roku zainicjowano działania mające na celu realizację na terenach 

pokopalnianych projektu pn. „Dzielnica Nowych Technologii” i utworzenie w jej 

ramach „Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego”. Podstawowym 

celem przedsięwzięcia jest m.in.: kompleksowa rewitalizacja i wykreowanie 

nowego charakteru społeczno-gospodarczego obszaru Janowa – Nikiszowica, 

przyciągnięcie inwestorów i zintegrowanie ich z podmiotami już działającymi na 

terenie Katowic, wypromowanie „Dzielnicy Nowych Technologii” jako wizytówki 

miasta obrazującej proces przemian Katowic od ośrodka typowo przemysłowego 

do miasta najnowszych technologii i branż kreatywnych. Ponadto w planach jest 

wsparcie rozwoju przemysłu kreatywnego ze szczególnym uwzględnieniem 

branży gier wideo poprzez stymulowanie powstawania nowych projektów, 

pomóc w zakładaniu nowych firm, relokację już istniejących i działających na 

terenie aglomeracji śląskiej i okolic oraz zachęcenie ich do aktywnego 

współuczestnictwa w ekosystemie hubu. Kolejnym celem jest zwiększenie 

atrakcyjności Katowic jako centrum wydarzeń sportów elektronicznych poprzez 

rozwój i wsparcie dla działalności e-sportowej. 

W ramach Urzędu Miasta Katowice został powołany Zespół Roboczy, który jest 

odpowiedzialny za przygotowanie przedsięwzięcia do fazy aplikowania o środki 
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unijne w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Równolegle prowadzone 

są ustalenia ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. zmierzające do pozyskania 

terenu pod opisaną inwestycję. 

 

 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Transformacja postindustrialnej przestrzeni kulturowej przejawia się m.in. w 

postaci animacji środowiska do budowania biznesowego ekosystemu skupionego 

na innowacjach i nowych technologiach. W to działanie wpisuje się przede 

wszystkim funkcjonowanie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink. 

Miejsce to dedykowane jest start-upom oraz pozostałym firmom, które 

funkcjonują na rynku nie dłużej niż 3 lata. Transformacja postindustrialnej 

przestrzeni kulturowej w zakresie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz 

kształcenia zawodowego jest również tematem przewodnim międzynarodowego 

projektu Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych, w którym poza 

Katowicami uczestniczą Saint-Etienne (Francja), Monastyr (Tunezja), Sierre 

(Szwajcaria) oraz Tamatave (Madagaskar). W ramach tego projektu, 

realizowanego pomiędzy regionami przemysłowymi i post-przemysłowymi działa 

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości będący platformą wymiany dla 

młodych przedsiębiorców. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W ramach przedsięwzięcia realizowana jest 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 opiera się 

przede wszystkim na sieciowaniu kontaktów pomiędzy powyższymi instytucjami 

i start-upami, które zgłaszają się do Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

Rawa.Ink. Najczęściej są to start-upy zgłaszające się podczas wydarzeń 

branżowych np. HFeels czy Mentali, które opierają się na algorytmach sztucznej 

inteligencji. 

 

PP6. Wspieranie rozwoju sektora firm nanotechnologicznych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Miasto Katowice jest członkiem – założycielem działającego od 2013 roku 

Śląskiego Klastra Nano, który został utworzony w celu rozwoju i wzmacniania 

pozycji nanotechnologii na krajowym i europejskim rynku wysokich technologii.  

W 2020 r. Urząd Miasta Katowice był partnerem dwóch spotkań Śląskiego Klastra 

NANO. Spotkania stanowią kontynuację dotychczasowych działań polegających 

na promocji Katowic, jako miasta innowacyjnego oraz wspierającego 
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przedsiębiorstwa innowacyjne poprzez współorganizację branżowych spotkań 

specjalistycznych w zakresie wykorzystywania nanotechnologii.  Główne obszary 

ujęte w ramy współpracy Miasta i Fundacji Nanonet, która rozwija Klaster to: 

1. Inicjowanie współpracy z organami władzy i administracji publicznej na rzecz 

rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii i wdrażania założeń 

przyjętych w księdze jakości miasta Katowice jak i w Strategii rozwoju miasta; 

2. Zwiększenie rozpoznawalności i promocji Katowic w skali krajowej 

i międzynarodowej, jako miasta aktywnie wspierającego rozwój 

przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii oraz wyróżniającego się na tle 

innych miast europejskich pod względem atrakcyjności warunków dla 

prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przez sektor nauki i gospodarki; 

3. Promocja działalności i osiągnieć firm i instytucji badawczych z terenu Katowic, 

woj. śląskiego na arenie krajowej i międzynarodowej, w tym m.in. promocja 

wyników prac badawczo-wdrożeniowych, usług i wyrobów wysokich technologii 

dostarczanych na rynek oraz upowszechnianie informacji. 

W 2020 r. wraz z Fundacją Haller Pro Inventio zorganizowana została 13 edycja 

Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG , 

które odbyły się w dniach 13.06.2020 r. oraz 10.11.2020 r. Międzynarodowe Targi 

Wynalazków i Innowacji INTARG to networkingowa platforma promocji 

innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin. Targi 

INTARG są jednymi z renomowanych wydarzeń nie tylko w Europie, ale również 

na świecie. Każdego roku jednostki sfery nauki, firmy innowacyjne, start-upy oraz 

indywidualni wynalazcy z około 20 krajów świata prezentują swoje innowacje, 

wyniki prac naukowo-badawczych, jak również nieszablonowe produkty. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Urząd Miasta opracował projekt utworzenia „Katowickiego Hubu Gamingowo-
Technologicznego”, który w znaczący sposób wzmocni pozycję Katowic i całego 
regionu w staraniach o przyciągnięcie najbardziej pożądanych dziś inwestorów 
technologicznych. Koncentracja firm z branży gamingowej oraz e-sportowej jest 
szansą nie tylko na wzmocnienie potencjału gospodarczego, ale również na 
wypromowanie tego miejsca, jako liczącego się na świecie ośrodka kreatywnego 
przemysłu, wykorzystującego najnowsze technologie. 
W dniach 6-9 luty 2020 r. odbyła się kolejna edycja 4 Design Days - to największa 
w Polsce czterodniowa impreza skupiająca specjalistów z branży projektowania i 
designu. Miasto Katowice było współgospodarzem wydarzenia, jako jedne z 
nielicznych w 2020 r. odbyło się w tradycyjnej formule w Spodku oraz 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W wydarzeniu wzięło udział ponad 
300 prelegentów. Dni branżowe zgromadziły ponad 10 tys. gości biznesowych – 
architektów, projektantów, przedstawicieli biznesu i władz samorządowych 
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PP8. Wspieranie rozwoju sztuk audiowizualnych, w tym sektora twórczości filmowej i mediów 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W ub. roku Miasto wspierało realizację m.in. dużej produkcji filmowej 
o Edwardzie Gierku, serialu „Elza”, filmu „Szansa”. Oprócz tego na terenie miasta 
kręcono zdjęcia do czeskiego programu „BEDEKR-POLAND” i podobnie jak rok 
wcześniej do kilku niewielkich produkcji filmowych, m.in. nagrania do programu 
TVP „Dej pozór” i do reklam/wizytówek firm. Największa liczba zapytań dotyczyła 
terenów zabytkowej dzielnicy – Nikiszowca. Zauważalny spadek produkcji 
filmowych związany jest z sytuacją epidemiczną w kraju, która nie ominęła także 
tej branży. Łącznie w 2020 r. zwrócono się do  Miasta w sprawie siedmiu 
produkcji audiowizualnych. Ponadto w mieście odbyły się: 

 Konkurs Lokata w Kulturę (w części dla twórców indywidualnych oraz dla 

mediów regionalnych), 

 Ars Independent Festival – zrealizowany online, 

 Katowicka Noc Galerii NOC-K (zrealizowana na żywo i online) 

 Projekt BiuroTV  – zrealizowany online, 

 Projekt CreArt – wystawa „Demontaż”, 

 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” (przegląd filmów 

krótkometrażowych i dokumentalnych twórców związanych z Wydziałem 

Radia i Telewizji UŚ), 

 Pokój Gier, 

 Konkurs „Zostań w domu i kręć filmy”. 

 

PP9. Wspieranie rozwoju przemysłu muzycznego oraz sektora festiwali muzycznych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

 Kampania promocyjna prowadzona z zespołem 032 band pt. „Teraz i zawsze 
Katowice”; 

 Organizacja koncertu muzyki elektronicznej on-line, nadawanego na żywo z 
Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów; 

 Promocja miasta w ramach projektu muzycznego „Seed of hope”, który 
powstał przy udziale profesorów Akademii Muzycznej w Katowicach oraz 
Marcina Wyrostka; 

 Promocja miasta podczas transmisji on-line koncertów Sebastiana Riedla i 
Marcina Wyrostka ze Studia Koncertowego Radia Katowice. 
 

Ponadto w mieście odbyły się następujące imprezy i przedsięwzięcia: 

 Konkurs Lokata w Kulturę (w części dla twórców indywidualnych), 

 Dzielnica Brzmi Dobrze (działalność MusicHubu w Katowice Miasto Ogrodów 
– Instytucja Kultury im. K. Bochenek), 

 Gala Fryderyk 2020, 

 OFF Club – cykl koncertów online związanych z Off Festival, 

 Tauron Nowa Muzyka.online, 

 Szlak Śląskiego Bluesa, 

 Katowicki Radar Muzyczny, 

 JazzArt Festival online, 

 Międzynarodowy Konkurs na Kompozycję Jazzową, 

 Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych, 

 Ogólnopolski Festiwal Promocyjny Sierpień Talentów online, 

 Rozgrzewka 40. Edycji Rawa Blues Festival 
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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 

W roku ubiegłym, mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią i obostrzeń 
(imprezy bez udziału publiczności), sprawnie i z powodzeniem zorganizowano 
kilka dużych wydarzeń o szerokim znaczeniu dla Miasta Katowice. Odbyły się m. 
in. Mistrzostwa Świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, 77 Tour 
de Pologne – oraz Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. 
Jednocześnie wiele imprez i wydarzeń zostało odwołanych i/lub przesuniętych na 
rok 2021. 
 
W 2020 r. zaplanowano wiele wydarzeń w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym, jednakże od marca – czasu wybuchu pandemii – większość z nich 
została odwołana lub przełożona. Należy również zauważyć, że zaplecze 
konferencyjne w Katowicach jest sukcesywnie rozbudowywane i 
modernizowane. Miasto aktywnie uczestniczyło w organizacji następujących 
wydarzeń biznesowych, w tym 
o charakterze międzynarodowym, np.: 
- Property Forum, 6-9.02.2020 r. 
- Europejski Kongres Gospodarczy, 2-4.09.2020 r. 
- European Start-up Days, 3-4.09.2020 r. 
- IX Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 30.09.2020, 23-
24.11.2020, 10.12.2020 
- B-Hack Barbórka 4.0, 4-5.12.2020 r. 
- Gwiazdkowy Biznes Mixer, 16.12.2020 r. 
 
Ponadto w Mieście odbyły się : 
Śląski Festiwal Nauki 
Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 

 

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.  



62 

 

Pandemia koronawirusa miała bezprecedensowy wpływ na statystyki w ruchu lotniczym w 2020 roku. 

W minionym roku w ramach ruchu regularnego i czarterowego na pyrzowickim lotnisku obsłużono  

w sumie 1 445 781 podróżnych, czyli o 3 398 108 mniej (-70,1%) niż w 2019 roku. Lotnisko  zanotowało 

21 922 operacji startów i lądowań samolotów, tj. 19 684 mniej (-47,31%) niż rok wcześniej. Mimo w 2020 

roku odnotowano kolejne rekordowe wyniki w segmencie przewozów cargo: przewieziono 20 375 ton 

frachtu, czyli o 252 tony więcej (+1,2%) w porównaniu z 2019 rokiem. Jednocześnie w tym segmencie 

odnotowano rekordowy wynik w liczbie startów i lądowań frachtowców. W 2020 roku obsłużono 

dokładnie 3 127 operacji samolotów cargo. Jest to wynik o 121 lepszy (+4%) niż w 2019 roku. 

Mimo spadku liczby pasażerów korzystających w tym trudnym roku z usług komunikacji miejskiej wzrosła 

liczba wozokilometrów  (szczególnie komunikacji autobusowej). Otwarcie centrów przesiadkowych 

pozwoliło zwiększyć do 28 liczbę bezpośrednich linii (autobusowych i tramwajowych)  zbiorowej 

komunikacji miejskiej obsługujących obszar Śródmieścia w powiązaniu z nimi. W mieście systematycznie 

wycofywano z użytkowania autobusy PKM Katowice spełniające najniższe normy emisji spalania (Euro 

1-3), przy jednoczesnym wzroście liczby elektrycznych i proekologicznych pojazdów komunikacji 

miejskiej.  

Wzrost świadomości i odpowiedzialności ekologicznej mieszkańców Katowic przejawia się również  

we wzroście odsetka zarejestrowanych samochodów elektrycznych i hybrydowych w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych samochodów osobowych. 

W ramach działań inwestycyjnych zakończono budowę trzech wielkich zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych – „Sądowa”, „Brynów Pętla”, „Zawodzie” .  

Centrum Przesiadkowe Brynów powstało na terenie dawnej pętli tramwajowej, u zbiegu ulic Jankego, 

Rzepakowej, Kłodnickiej i Kościuszki. Budowa kosztowała 89,9 mln zł, a generalnym wykonawcą 

inwestycji było konsorcjum firm Warbud oraz Stor. Budowa rozpoczęła się w 2017 roku. Na węzeł 

składają się dwa elementy: wielopoziomowy parking oraz budynek obsługi podróżnych z wiatą nad 

torami tramwajowymi. W skład Centrum wchodzi trzykondygnacyjny parking o pojemności 497 miejsc 

wraz z systemem informacji o zajętości parkingu, a także parking naziemny o pojemności 50 miejsc 

postojowych. Na terenie centrum przesiadkowego znajduje się zadaszony parking dla rowerów, 

uruchomiono również stację roweru miejskiego. Podróżni będą mieli do dyspozycji poczekalnię z toaletą, 

kasami biletowymi, pełną infrastrukturą dla systemu ŚKUP, małą gastronomię i punkt zakupu prasy oraz 

tablice dynamicznej informacji pasażerskie. 

Inwestycja centrum przesiadkowego Zawodzie, którą zrealizowało konsorcjum w składzie: ZUE S.A. 

UNIBEP S.A., obejmuje budynek dworca o powierzchni 365 m2, mieszczący m.in. zaplecze socjalne dla 
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kierowców i motorniczych, kiosk, punkt sprzedaży biletów i toalety i wiatę peronową, przykrywającą 

pętlę tramwajową. Elementem dworca jest parking dla 405 samochodów, stacja roweru miejskiego, 

zadaszony parking dla 36 rowerów, miejsca postojowe dla autobusów i punkty Kiss&Ride. Koszt 

rozpoczętej w 2017 roku inwestycji wyniósł 97 mln zł. 

Węzeł komunikacyjny „Sądowa” pełni również rolę międzynarodowego dworca autobusowego. W skład 

inwestycji wchodzi budynek obsługi pasażerskiej, zespół zadaszonych peronów autobusowych, 

zadaszony parking rowerowy, stacja roweru miejskiego, zadaszone przystanki komunikacji miejskiej oraz 

otwarty parking samochodowy dla 55 samochodów. Budynek oprócz obsługi podróżnych pełni funkcję 

handlowo-usługową – swoje miejsce znalazł tutaj kiosk, bistro oraz punkt kasowy. W budynku znajduje 

się również poczekalnia dla podróżnych oraz pomieszczenie dla kierowców. Obecnie trwa weryfikacja 

wykorzystania oferty przez pasażerów oraz prowadzona jest analiza techniczna, dotycząca 

przepustowości układu drogowego. Dodatkowo w zakresie funkcjonowania tego centrum 

przesiadkowego od  1  grudnia 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii, pasażerowie jadący na odcinku Katowice Dworzec – Katowice Sądowa oraz w kierunku 

przeciwnym mają prawo do bezpłatnego przejazdu. 

Uruchomione w grudniu 2020 roku węzły „Brynów Pętla” oraz „Zawodzie” będą  pełnić ważną rolę  

w całym systemie transportowym na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mają znacząco 

wpłynąć na sposób obsługi komunikacyjnej centrum Katowic, czyli jednego z najważniejszych 

generatorów podróży o charakterze miejskim i metropolitalnym. 

Kontynuowano rozbudowę sieci dróg publicznych, w tym największą inwestycję w mieście 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). 

Utrzymano powierzchnię strefy „Tempo 30”, a także kontynuowano działania zmierzające do budowy 

inteligentnego systemu zarządzania ruchem.  

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

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

miejskiego na terenie miasta, z 76 w 2019 roku do 83 w 2020 roku. W konsekwencji wzrosła także, liczba 

rowerów miejskich (ponad 7% w porównaniu do roku 2019) ale z powodu stanu epidemii  system nie 

był w pełni wykorzystany. 

 



64 

 

W 2020 roku wybudowano również ok. 9 km nowych odcinków dróg rowerowych za ponad 6 mln zł  

w następujących lokalizacjach: 

w ramach Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych: 

 Węzeł Sądowa - 450 mb 

 Węzeł Brynów - 600 mb 

 Węzeł Zawodzie - 450 mb 

w ramach „Katowickiej Infrastruktury Rowerowej”: 

 Połączenie wzdłuż ul. Chorzowskiej na odcinku od ul. Sokolskiej do Ronda - 200 mb 

 Połączenie w ciągu ul. Boya – Żeleńskiego - 615 mb 

 Połączenie ul. Medyków z centrum przesiadkowym Ligota - 1740 mb 

 Połączenie wzdłuż ul. Szarych Szeregów na odcinku od ul. Boya Żeleńskiego do ul. Zabłockiego -  

350 mb 

 Połączenie ul. Pułaskiego z ul. Francuską wzdłuż ul. Lotnisko - 1100 mb 

 Połączenie ronda Huchrackiego z ul. Medyków - 2700 mb 

w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych: 

 Budowa basenu przy ul. Kościuszki - 215 mb 

 Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów – Etap II - 410 mb 

 Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81– Etap IV - 73,5 mb (przejazd przez kładki) 
 

Łącznie od 2014 roku wybudowano ich ponad 37 km. 

Ponadto w mieście w 2020 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 najważniejszych tematów w obszarze efektywności energetycznej jest elektromobilność. Katowice 

stawiają na promocję i wspieranie współpracy pomiędzy samorządem, nauką i biznesem w temacie 

budowy sieci stacji ładowania oraz usług współdzielenia świadczonych w oparciu o pojazdy z napędem 

elektrycznym. Działania miasta zostały usystematyzowane w ramy organizacyjne poprzez powołanie  

w Wydziale Transportu Referatu Aktywnej i Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 

Katowice są pierwszym miastem w Polsce, które wypełniło obowiązki ustawy o elektromobilności  

i aktualnie w mieście zostało uruchomionych 58 stacji (124 punkty) ładowania, natomiast kolejnych  

10 stacji zostanie uruchomionych do czerwca 2021 r. Ponadto wybudowana została infrastruktura 

ładowania dla transportu publicznego, z której obecnie korzysta 10 katowickich elektrycznych 

autobusów, a docelowo kolejnych 10. 

 



WSKAŹNIKI MONITORINGU W POLU STRATEGICZNYM TRANSPORT I LOGISTYKA MIEJSKA 

SIECI TRANSPORTOWE        

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 

liczba miast bezpośrednio 
skomunikowanych z 
Katowicami komunikacją 
miejską 

25 26 26 26 25 27 27 

liczba wozokilometrów 
wykonanych usług 
komunikacji miejskiej 

19 889  088 19 695 543 19 655 209 19 758 721 

20 095 463,55 
 

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

 
20 459 582,6 

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

 
 

21 276 502,36 
 

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

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

 
 

31 
87 

 

29 
92 

32 
95 

34 
124 

51 
107 

51 
107 

35 
76 

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

0 0 0 0 1 1 

 
 
 
 

28 
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INFRASTRUKTURA WIELOFUNKCYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I LOGISTYKI MIEJSKIEJ     

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

łączna długość dróg [km] 556,4 561,4 562,8 564,1 565,5 566,7 567,4 

łączna długość dróg 
rowerowych [km]14 

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

liczba centrów 
przesiadkowych na 
terenie miasta 

0 0 0 0 1 
 

1 4 

odsetek autobusów PKM 
Katowice spełniających 
normy emisji spalania 

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% 

Euro 2 90 35,57% 83 31,56% 70 28,57% 31 11,97% 11 4,40% 5 1,99% 2 0,82% 

Euro 3 57 22,53% 58 22,05% 57 23,27% 55 21,24% 51 20,40% 28 11,16% 18 7,41% 

Euro 4 5 1,98% 5 1,90% 5 2,04% 5 1,93% 5 2,00% 5 1,99% 5 2,06% 

Euro 5 15 5,93% 15 5,70% 15 6,12% 15 5,79% 15 6,00% 15 5,98% 15 6,17% 

EEV 75 29,64% 75 28,52% 75 30,61% 75 28,96% 75 30,00% 75 29,88% 75 30,86% 

Euro 6  0 0,00% 23 8,75% 23 9,39% 78 30,12% 93 37,20% 118 47,01% 118 48,56% 

ELECTR. - - - - - 5 1,99% 10 4,12% 

liczba osób korzystających 
z centrów przesiadkowych 

0 0 0 0 0 15 
5 803 

(wydanych biletów 
z parkomatów ) 

4167  
(wydanych 
biletów z 

parkomatów CP 
Ligota) 

liczba miejsc 
parkingowych w  centrach 
przesiadkowych 

0 0 0 0 110 110 111716 

liczba wypożyczeń roweru 
miejskiego 

system działa 
od 2015 roku 

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

                                                 

14 Wartość uwzględnia także odcinki likwidowane; korekta danych za lata 2016 -2019. 
15 W listopadzie 2018 zakończono prace budowlane przy Centrum Przesiadkowym Ligota. Wszystkie funkcjonalności Centrum zostały uruchomione w  2019 r. 
16 547 miejsc CP Brynów, 405 miejsc  CP Zawodzie, 110  miejsc CP Ligota, 55 miejsc CP Sądowa. 
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liczba stacji roweru 
miejskiego na terenie 
miasta 

3 11 35 54 76 83 

liczba rowerów w 
systemie roweru 
miejskiego 

24 88 288 450 620 666 

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 

długość wybudowanych 
dróg [km] 

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

długość 
wyremontowanych dróg 
[km] 

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

długość nowych dróg 
rowerowych [km] 

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

długość 
wyremontowanych dróg 
rowerowych [km] 

realizowane w ramach bieżącej 
działalności 

0,95 7,0 0 0 0,3 

powierzchnia strefy 
„Tempo 30” [% pow. 
miasta] 17 

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 

1,27 
 

 
2,1 km2 

1,27 
 

 

 

                                                 

17 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. 
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INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI I LOGISTYCZNYMI    

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ocena bezpieczeństwa energetycznego 
[w skali 1-5] 18 

4 4 4 4 4 4 4 

liczba zatwierdzonych projektów 
organizacji ruchu drogowego 

812 767 814 900 877 1108 945 

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 

                                                 

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



INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH W POLU TRANSPORT I LOGISTYKA 
MIEJSKA 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W dniu 30.09.2020 r.  oddano do użytku dworzec autobusowy  wybudowany w 
ramach inwestycji pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych – węzeł „Sądowa”. Zarządcami dworca w zakresie budynku jest 
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w zakresie parkingu Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów, a obsługą logistyczną  zajmuje się operator dworca tj. PKM 
Katowice Sp. z o.o. Główna funkcją dworca jest integracja komunikacji 
autobusowej międzynarodowej, krajowej, regionalnej i miejskiej. 
Działania podjęte w zakresie transportu autobusowego  lokalnego 
Uzgodniono z GZM/ZTM, że linie autobusowe nr 9, 10,  48, 297, 632, 911, 940 z 
częstotliwością co 4-5 min,  zapewniać będą  dwukierunkowe wahadłowe 
skomunikowanie węzła „Katowice Sądowa” z dworcem podziemnym „Katowice 
Dworzec”, poprzez ich wydłużenie do przystanku „Katowice  Sądowa”. Zgodnie 
ze zmienioną Taryfą przewozu osób, wszyscy pasażerowie tych linii uprawnieni 
są do przejazdów bezpłatnych na odcinku „Katowice Dworzec” – „Katowice 
Sądowa” lub „Katowice Sądowa – Katowice Dworzec”. Ponadto, przez węzeł 
„Sądowa” przebiegają linie autobusowe:  0, 11, 50, 11, 133,  154, 170, 177, 193, 
296,  657, 674. 
Węzeł obsługuje również linia AP2 (przystanek początkowy i końcowy), 
organizowana przez ZTM, zapewniająca poprzez „Katowice Dworzec” dojazd do 
Międzynarodowego Porty Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. 
Działania podjęte w zakresie transportu autobusowego ponadlokalnego 
Zakończono przenoszenie obsługi na nowe miejsce.  PKM  Katowice Sp. z o.o. 
podjął działania zmierzające do zawarcia umów z wszystkimi  przewoźnikami 
korzystającymi dotychczas z dworca przy ul. Piotra Skargi.  Poinformowano  
przewoźników o planowanej z końcem 2020 roku likwidacji dworca przez przy ul. 
P. Skargi oraz przedstawiono informacje dot.  korzystania z dworca „Katowice  
Sądowa Dworzec” oraz pełny opis funkcjonalny Centrum Przesiadkowego 
„Sądowa”, zarówno pod względem infrastrukturalnym jak i opłat (opłata 1 zł za 
jedno zatrzymanie się autobusu na nowym dworcu tj.  kilkanaście razy niższą niż 
ta, która uiszczana była przy ul. Skargi). 

 

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. 
 
Działania w 2020 roku: 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Zawodzie" 
Zadanie zakończono i odebrano. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł "Brynów 
Pętla” 
Zadanie zakończono i odebrano. 
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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. 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie” 
Trwają prace zmierzające do realizacji zadania 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana" 
Opracowano dokumentacje projektową 
 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Kostuchna” 
Trwają prace zmierzające do realizacji zadania 

 

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 Zakończono roboty dla etapu IV. W ramach etapu I wykonano mur oporowy 
pomiędzy istniejącymi wiaduktami drogowymi. Zostały wykonane 
zasadnicze prace związane z wykonaniem obiektów na jezdni zachodniej, 
został złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektów w ciągu 
jezdni zbiorczej zachodniej.  Zostały wykonane zasadnicze prace związane z 
wykonaniem nowych wiaduktów drogowych w celu bezkolizyjnego 
poprowadzenia ruchu w ciągu łącznicy A tj. z ul. Pszczyńskiej na ul. 73 Pułku 
Piechoty. Wykonawca na DK81/łącznica A zakończył układanie podbudowy 
zasadniczej. Wykonawca na DK86 jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca, 
pomiędzy obiektami istniejącymi, wykonał podbudowę zasadniczą 
i kontynuuje roboty bitumiczne – jezdnia zachodnia. 

 

 

 

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

Status Przygotowanie do realizacji 

Podjęte działania W roku 2020 zakończono prace związane z  opracowywaniem dokumentacji 

projektowej dla budowy drogi klasy G wraz z oświetleniem, odwodnieniem, 

obiektami inżynieryjnymi infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. 
Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do al. W. 
Korfantego w ramach przedsięwzięcia pn. „Przedłużenie ul. Stęślickiego na 
odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego”. Złożony został 

wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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PT5. Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte działania Drugie postępowanie przetargowe dotyczące zaprojektowania, wdrożenia 
oraz utrzymania „Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania 
Transportem” zakończone zostało jego unieważnieniem. Ceny wszystkich 
złożonych ofert znacznie przekraczały wysokość środków, jakie Zamawiający 
mógł przeznaczyć na realizację zamówienia. 
W  dniu 07.12.2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, planowane 
otwarcie ofert - kwiecień 2021 

 

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

Status Realizacja przedsięwzięcia w latach następnych 

Podjęte 
działania 

Budowa kolei dużych prędkości (w korytarzu Warszawa – Katowice – Ostrawa) 
jest na liście dużych przedsięwzięć w Strategii Rozwoju Systemu Transportu 
Województwa Śląskiego w zakresie transportu szynowego. PKP PLK S.A. Centrum 
Realizacji Inwestycji zakończyło prace związane z opracowaniem dokumentacji 
budowlanej dla  przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej E65-Południe 
na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Kraków/Katowice-Zwardoń/Zebrzydowice-
granica państwa”. W ramach Programu Kolejowego przygotowanego w ramach 
przedsięwzięcia pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny (CPK), planowane jest 
utworzenie innowacyjnego węzła komunikacyjnego, integrującego transport 
lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach ww. programu utworzono 10 tras 
kolejowych łączących z CPK, włączenie miasta Katowice w sieć szybkich połączeń 
oznaczono ciągiem komunikacyjnym zwanym potocznie „szprycha nr 7”. W 2020 
zostały przeprowadzone regionalne konsultacje m.in. z Jednostkami Samorządu 
Terytorialnego dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego z w zakresie 
zaproponowanych przebiegów korytarzy kolejowych. 

 

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 ujęto koncepcję 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 jest 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. 

W 2020 roku w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 roku został zgłoszony wniosek o ujęcie 
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w ww. programie zadania pn.: „Przygotowanie alternatywnego połączenia 
aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 
142. Miasto Katowice uzyskało pozytywną ocenę formalną i zakwalifikowało się 
do II etapu. 

 

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

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

Dla zadania pn. „Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej 
od Pętli Brynów do Pętli Kostuchna” w 2020 r. kontynuowana jest procedura 
pozyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 

 

PT9. Rozbudowa wewnątrzmiejskiej sieci tramwajowej 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

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

rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z 

zakupem taboru tramwajowego, wpisującym się w oś priorytetową VI Rozwój 

niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – działanie 6.1 Rozwój 

publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ujęto m.in. zadanie rozwojowe na terenie 

miasta Katowice pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna 

w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii tramwajowych 

funkcjonujących w układzie wschód-zachód biegnących ul. Chorzowską oraz 

ul. Gliwicką”. Tramwaje Śląskie S.A. zawarły umowę o dofinansowanie. Tramwaje 

Śląskie S.A. kontynuowały prace mające na celu realizację inwestycji. 

 

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”. Założeniem opracowywanej we współpracy z środowiskiem 
rowerowym „Podstawowej Sieci Infrastruktury Rowerowej w Katowicach” jest 
połączenie infrastrukturą rowerową wszystkich dzielnic z centrum miasta. 

Infrastruktura rowerowa realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Katowicka Infrastruktura Rowerowa”. Przedsięwzięcie to przewiduje budowę 

nowej, dedykowanej rowerzystom infrastruktury i – wraz z innymi inwestycjami, 
w ramach których powstają nowe ścieżki – jest realizowane w kolejnych etapach 
rozwoju sieci. Nowopowstająca infrastruktura rowerowa jest projektowana w 
oparciu o przyjęte do stosowania w Katowicach „Standardy i wytyczne 
kształtowania infrastruktury rowerowej” opracowane na zlecenie Górnośląsko – 

Zagłębiowskiej Metropolii. W 2020 roku wybudowano niemal 9 km nowych dróg 
rowerowych, w kolejnym roku do realizacji przewiduje się ich ok. 13 km.  W 2020 
r. kontynuowano również rozbudowę systemu rowerów miejskich „City by bike” 
– uruchomiono stacje w 83 lokalizacjach, wzrosła także ilość rowerów do 666 
(546 miejskich, 120 partnerskich). 
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PT11. Wdrożenie systemu typu „smart grid” (inteligentne sieci) w sferze dystrybucji mediów 
komunalnych 

Status W trakcie realizacji 

Podjęte 
działania 

W związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą oraz epidemiologiczną, prace 
dotyczące tworzenia własnego systemu zarządzania energią zostały wstrzymane. 
Jest to również związane z ograniczeniem i opóźnieniami  działań TAURON S.A. 
Katowickie Wodociągi prowadzą działania w zakresie monitorowania, 
analizowania oraz racjonalnego  zużycia paliw i energii. W oparciu o dane 
udostępnione przez Tauron Dystrybucja w ramach usługi „e-licznik” 
monitorujemy wielkość obciążeń generowanych przez 60 przyłączy do których 
istnieje zdalny dostęp do urządzenia pomiarowego, co pozwala na racjonalną 
gospodarkę energią elektryczną w firmie. Dzięki dostępowi do bezpłatnego 
źródła danych, mimo braku środków na pierwotnie tworzony system powstało  
funkcjonalne rozwiązanie zapewniające skuteczny monitoring zużycia energii 
oraz kosztów z tym związanych. 
 



WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH 

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH    

Wskaźnik 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 

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 

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

x x 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

39 
 

Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 3 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

38 
 

Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 3 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

36 
 

Przygotowanie do 
realizacji: 1 

 
Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 4 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

37 
 

Przygotowanie do 
realizacji: 1 

 
Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 3 

Przedsięwzięcia 
w trakcie realizacji: 

35 
 

Przygotowanie do 
realizacji: 1 

 
Przedsięwzięcia do 
realizacji w latach 

kolejnych: 3 
 

 Brak realizacji: 2 
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WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH    

liczba i wartość nowych zadań 
wprowadzonych do Wieloletnich 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

x x 
18 zadań 

 
70 425 817 zł19 

39 zadań 
 

150 115 198 zł 

25 zadań 
 

316 346 473 zł 

48 zadań 
 

99 785 421 zł 

67 zadań 
  

75 746 403 zł 

Wskaźniki operacyjne aktywnościowe   

udział wydatków inwestycyjnych 
w relacji do wydatków ogółem 
budżetu Miasta Katowice 

30,60 17,1 8,6 8,5 15,26 19,02 18,67 

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 
Przedsiębiorczoś
ć 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 
 
Metropolitalnoś
ć i obszar 
śródmiejski: 
5 649 895 zł 
 
 
 
 
 
Transport i 
logistyka 
miejska: 
99 777 888 zł 

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

Jakość życia: 
139 333 832 zł 
 
 
Metropolitalno
ść i obszar 
śródmiejski: 
20 257 802 zł 
 
 
 
 
Transport i 
logistyka 
miejska: 
244 064 502 zł 

procent powierzchni Miasta 
objęty miejscowymi planami 
zagospodarowania 
przestrzennego 

21,8 22 25,72 26,3 26,3 27,4 27,6 

                                                 

19 Wartość całkowita zadań. 
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05. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
 

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

W związku z panującym od marca 2020 na terenie całego kraju stanem epidemii COVID-19 część 

planów i zamierzeń związanych z realizacją procedury wymagała modyfikacji bądź rezygnacji z ich 

realizacji. Kluczowym elementem była konieczność wygospodarowania oszczędności w bieżącym 

budżecie miasta oraz na lata następne. Z jednej strony notowany był znaczący spadek dochodów JST – 

w porównaniu do 2019 r. w kwietniu 2020 udział miasta we wpływach z podatku PIT i CIT był 

pomniejszony o 46 mln zł.  Z drugiej strony Katowice cały czas ponoszą znaczące koszty na walkę  

z samą epidemią, jak i jej społecznymi oraz ekonomicznymi skutkami – m.in. poprzez zapewnienie 

działania wymazobusów, zakup maszyny do testowania pod kątem koronawirusa, zakup maseczek do 

szpitali czy też wdrożenie pakietów mających na celu walkę ze skutkami pandemii – adresowanymi do 

przedsiębiorców, NGOsów oraz ludzi świata kultury. Z tego względu w maju 2020 roku Katowice były 

zmuszone do wdrożenia Pakietu Oszczędnościowego 1.0, który zawierał w sobie rezygnację  

z wielu wydatków w większości obszarów funkcjonowania miasta. Jedną z wprowadzonych zmian 

w ramach pakietu było zmniejszenie puli Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok (zarządzenie nr 

970/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

określenia zasad i harmonogramu realizacji VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach). Pomimo 

tej zmiany – budżet obywatelski w Katowicach pozostał największy w Polsce per capita wśród miast 

wojewódzkich – znacząco przekraczając wymagany ustawowo wskaźnik 0,5% budżetu miasta. 

 

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

w Katowicach: 

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

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 836/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

określenia zasad i harmonogramu realizacji VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (ze 

zm.). 
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2. Podział środków finansowych w ramach Budżetu Obywatelskiego po wprowadzeniu Pakietu 
Oszczędnościowego 1.0: 

Nr i nazwa jednostki pomocniczej 

Mieszkańcy 

zameldowani 

na pobyt stały lub 

czasowy 

Pula środków do 

wykorzystania w ramach  

BO VII edycji 

1 Śródmieście 26 233 898 604 zł 

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 13 999 581 283 zł 

3 Zawodzie 11 030 504 274 zł 

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 11 413 514 208 zł 

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 6 516 387 191 zł 

6 Ligota-Panewniki 28 831 965 990 zł 

7 Załęże 8 880 448 508 zł 

8 Osiedle Witosa 12 240 535 658 zł 

9 Osiedle Tysiąclecia 21 289 770 368 zł 

10 Dąb 7 132 403 169 zł 

11 Wełnowiec-Józefowiec 13 852 577 470 zł 

12 Koszutka 10 353 486 714 zł 

13 Bogucice 13 662 572 542 zł 

14 Dąbrówka Mała 4 759 341 619 zł 

15 Szopienice-Burowiec 13 947 579 934 zł 

16 Janów - Nikiszowiec 9 337 460 361 zł 

17 Giszowiec 15 719 625 895 zł 

18 Murcki 4 920 345 795 zł 

19 Piotrowice - Ochojec 22 700 806 966 zł 

20 Zarzecze 2 806 290 963 zł 

21 Kostuchna 11 387 513 534 zł 

22 Podlesie 6 584 388 955 zł 

Zadania ogólnomiejskie - 2 999 999 zł 

SUMY - 15 000 000 zł 

Oraz 2 mln zł na utrzymanie trwałości zadań zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 



II.Harmonogram VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach: 

od 16 marca do 4 maja Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 

do 7 sierpnia Weryfikacja zgłoszonych projektów zadań 

do 17 sierpnia Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na negatywnie 

i pozytywnie zweryfikowane 

od 7 do 20 września Głosowanie 

do 29 września Podanie wyników głosowania 

 

III.Informacja z przebiegu procedury: 

Łącznie do VII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili rekordowe 415 

projektów (342 o charakterze lokalnym i 73 o charakterze ogólnomiejskim). 405 projektów przeszło 

pozytywnie etap weryfikacji formalnej (po procedurze odwoławczej 411), a 317 zadań zostało 

pozytywnie zaopiniowanych w ramach weryfikacji merytorycznej (po procedurze odwoławczej 327). 

W związku z wycofaniem przez Wnioskodawców 8 projektów, mieszkańcy wybierali spośród 319 

zadań. W głosowaniu wzięło udział 44 331 mieszkańców Katowic, co dało frekwencję na poziomie 

16,13%. Jest to druga najwyższa frekwencja w budżecie obywatelskim spośród miast wojewódzkich 

w Polsce Mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 122 zadania (116 o charakterze lokalnym i 6 

o charakterze ogólnomiejskim) o łącznej wartości 14 355 728 zł. Szesnaście spośród wybranych 

projektów na etapie weryfikacji merytorycznej zostało określonych jako zadania dwuletnie, więc 

zakończenia ich realizacji należy się spodziewać w 2022 roku. 

 

IV.Do przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego 

wykorzystane zostały różne kanały komunikacyjne, dostosowane do zróżnicowanych grup 

mieszkańców w celu jak najszerszego informowania o podejmowanych działaniach:  

 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. Jego głównym celem było ułatwienie 

mieszkańcom dostępu do informacji o procesie BO. Ze względu na obostrzenia w zakresie obsługi 

interesantów Urzędu Miasta Katowice pracownicy Wydziału telefonicznie i mailowo udzielali 

szczegółowych informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego oraz pomagali przy wypełnianiu 

formularza zgłoszeniowego projektu. Mieszkańcy mieli również możliwość kontaktu                                       

z koordynatorami ds. Budżetu Obywatelskiego, którzy zostali powołani w komórkach 

organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice oraz miejskich jednostek organizacyjnych 

zaangażowanych w proces. Osoby te odpowiedzialne były m.in. za odpowiadanie na pytania 
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mieszkańców dotyczące Budżetu Obywatelskiego w zakresie kompetencji swojej 

komórki/jednostki. Wskazanie takich osób pozwalało mieszkańcowi na skonsultowanie swojego 

projektu i ewentualną poprawę jeszcze przed jego zgłoszeniem, co znacznie zwiększało szansę na 

późniejszą pozytywną weryfikację. Podczas wrześniowego głosowania pracownicy Wydziału 

Komunikacji Społecznej obsługiwali w Biurze Obsługi Mieszkańca Stacjonarny Punkt Głosowania 

oraz Mobilne Punkty Głosowania we wszystkich jednostkach pomocniczych miasta Katowice. 

 W związku z przejściem szkół na tryb nauczania zdalnego, zamknięcie żłobków i przedszkoli oraz 

zaleceń rządowych dot. ograniczenia przemieszczania się zrezygnowano z prowadzenia akcji 

plakatowej na etapie zgłaszania projektów. W czasie wrześniowego głosowania 

rozdystrybuowano: plakaty skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży (placówki 

oświatowe - 700 sztuk), plakaty przeznaczone dla spółdzielni mieszkaniowych (3 tys. sztuk), 

książeczki edukacyjne o BO dla dzieci w wieku przedszkolnym (2 tys. sztuk), ulotki w formie 

zawieszki na drzwi, informujące o tym kto, w jaki sposób i gdzie może zagłosować (8 tys. sztuk), 

„puste” plakaty do wypełnienia przez wnioskodawców, umożliwiające promowanie projektów (3 

tys. sztuk). 

 Dodatkowo do promocji wykorzystano nośniki w przestrzeni publicznej takie jak: infokioski 

zlokalizowane na katowickim Rynku - czas emisji trwał ok. 4 tygodni, na każdym etapie BO 

(tj. zgłaszania projektów i głosowania). Z kolei od 1 września 2020 r. do końca głosowania  

w różnych częściach miasta pojawiło się 10 city-lightów oraz 6 billboardów z informacją  

o głosowaniu. W okresie od kwietnia do września podobna reklama, informująca o trwaniu 

procedury, pojawiła się na tramwaju kursującym po Katowicach (linia nr 13, 20 i 43).  

 W przestrzeni internetowej prowadzono szeroko zakrojoną akcję informacyjną za pomocą strony 

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

do Katowickiego Informacyjnego Systemu SMS (KISS) w trakcie trwania procedury otrzymywali 

powiadomienia z najważniejszymi informacjami o BO. 

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

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

Obszerne artykuły dotyczące poszczególnych etapów były publikowane w bezpłatnym 

informatorze miejskim „Nasze Katowice”, a odpowiednie informacje prasowe przekazywane 

lokalnym mediom. 
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V.Realizacja zadań wybranych w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach 

We wrześniu 2019 roku, w głosowaniu na projekty do VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach 

wzięło udział 52 296 mieszkańców - frekwencja wyniosła 18,89%. Do realizacji wybrano 152 projekty 

(w tym 11 ogólnomiejskich). 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 roku 2021. Dodatkowo w ramach Pakietu Oszczędnościowego 1.0. 

zdecydowano o wydłużeniu do końca 2021 roku czasu realizacji 12 zadań inwestycyjnych pierwotnie 

określonych jako jednoroczne. Kilka zadań miękkich również nie mogło być zrealizowanych ze względu 

na obostrzenia związane ze stanem epidemii. Ze względu na to, że budżet obywatelski stanowi swoistą 

umowę społeczną między miastem a jego mieszkańcami nie odstępowano od realizacji tych zadań,  

a jedynie przesunięto je na 2021 rok. Łącznie, do końca 2020 roku, w ramach omawianej edycji 

zrealizowane zostały 102 projekty, przy czym w skali wszystkich edycji były to 696 zadania.  
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06. INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA 
 

W roku 2020 Rada Miasta Katowice podjęła 274 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 2020 roku zrealizowano 234 uchwały, w trakcie realizacji są 34 uchwały, a 6  uchwał nie zostało 

zrealizowanych. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich podjętych przez Radę Miasta 

uchwał w roku 2020. 

 

  



 

Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-02-13 XVI/380/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2019 r. 
oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2019 r. 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/381/20 
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/382/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/383/20 

w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Miastu Katowice zadania 
związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dotyczącego wypłaty 
dodatkowego wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla 
Miasta Katowice orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/384/20 
w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/385/20 
w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w 2020 r. 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/386/20 
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 

2020-02-13 XVI/387/20 
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów 
– Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/388/20 
w sprawie utworzenia Technikum nr 21 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/389/20 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
skargi na uchwałę Nr XLI/842/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic oraz uchwałę nr XXVIII/583/16 
Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/390/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr __ położonego w 
budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów ___ w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-02-13 XVI/391/20 
zmieniająca uchwałę 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 

2020-02-13 XVI/392/20 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym 
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/393/20 w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/394/20 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 
2020-2045 

Uchwała zrealizowana 

2020-02-13 XVI/395/20 

w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy 
najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny 
punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu 
"Mieszkanie Plus" w Katowicach” 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-02-13 XVI/396/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-03-19 XVII/397/20 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok Uchwała zrealizowana 

2020-03-19 XVII/398/20 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 
2020-2045 

Uchwała zrealizowana 

2020-03-19 XVII/399/20 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2020 na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-03-19 XVII/400/20 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 
2020 

Uchwała zrealizowana 

2020-03-19 XVII/401/20 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok 
szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i 
uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 

Uchwała zrealizowana 

2020-03-19 XVII/402/20 

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. Mariackiej 

Uchwała zrealizowana 

2020-03-19 XVII/403/20 

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. Narutowicza oraz obecnie zajmowanego przy ul. Czecha w 
Katowicach 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-03-19 XVII/404/20 

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej 
Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
zaległości za uprzednio zajmowany lokal użytkowy położony w Katowicach przy ul. 
PCK 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-03-19 XVII/405/20 

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. Przedwiośnie 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-03-19 XVII/406/20 
w sprawie odwołania wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część 
Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka 

Uchwała zrealizowana 

2020-03-19 XVII/407/20 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Miasta Katowice prawa 
użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej przy ul. Upadowej w 
Katowicach (dz. nr 24) 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-03-19 XVII/408/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 
Miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-08 XVIII/409/20 
zmieniająca uchwałę 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 

2020-04-08 XVIII/410/20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Uchwała zrealizowana 

2020-04-08 XVIII/411/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości Uchwała zrealizowana 

2020-04-08 XVIII/412/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat 
nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Zakład Targowisk Miejskich w 
Katowicach do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposobu i 
terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/413/20 
w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 roku 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/414/20 
w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2019 roku 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/415/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/416/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku uchwały w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/417/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu rozwoju 
pieczy zastępczej na lata 2018-2020” za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/418/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z wykonania 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/419/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020” za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/420/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania 
rodziny na lata 2018 - 2020” za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-04-23 XIX/421/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2016-2020’’ za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/422/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z realizacji 
„Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020” 
w 2019 roku 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/423/20 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto 
Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/424/20 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich 
obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/425/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/426/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/427/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/428/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/429/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/430/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/431/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/432/20 
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/433/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/434/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier” 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-04-23 XIX/435/20 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
tereny pomiędzy ulicą Zgrzebnioka i ulicą Francuską oraz teren przy ulicy 
Pszczyńskiej w rejonie szybu V, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – 
Staszic” w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/436/20 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 
ulicy Górniczego Stanu w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/437/20 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2020 roku 

Uchwała niezrealizowana - rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody 20 

2020-04-23 XIX/438/20 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2019r. na zadania 
związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania 
odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w 
budynkach/lokalach mieszkalnych) 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/439/20 w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/440/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 1 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/441/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 1 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/442/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 2 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/443/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 2 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/444/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 3 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

                                                 

20 W grudniu 2020 roku  Rada Miasta podjęła nową uchwałę  zwierającą  uwagi nadzoru Wojewody (2020-12-17 Nr: XXIX/647/20). 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-04-23 XIX/445/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 3 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/446/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 4 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/447/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 4 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/448/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek 
Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu 

Uchwała niezrealizowana - rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody21 

2020-04-23 XIX/449/20 
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice do określenia sposobu 
ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i 
za usługi świadczone przez Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/450/20 

w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w 
dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach 
przy ul. Krzywoustego 9 na rzecz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w 
Katowicach (WSZOP) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności dydaktycznej i 
naukowej 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/451/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/452/20 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu          polityki 
społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/453/20 
sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2019 
rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/454/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok” 

Uchwała zrealizowana 

                                                 

21 W czerwcu 2020 roku RM podjęła nowa  uchwałę  zwierającą  uwagi nadzoru Wojewody (2020-06-30 Nr: XXI/493/20). 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-04-23 XIX/455/20 

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. Mikusińskiego 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/456/20 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/457/20 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 
2020-2045 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/458/20 
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa 
Śląskiego w celu utworzenia "Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom" 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/459/20 

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 

2020-04-23 XIX/460/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/461/20 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości organizacji pozarządowych i 
innych podmiotów 

Uchwała zrealizowana 

2020-04-23 XIX/462/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności                 rat 
podatku od nieruchomości 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/463/20 
w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer 
Józefa Świdra" 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/464/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 
rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/465/20 
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 

2020-05-28 XX/466/20 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historii Katowic w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/467/20 
w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-05-28 XX/468/20 

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. 1-go Maja 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-05-28 XX/469/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/470/20 
w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w 
dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości gruntowych położonych w Katowicach w 
rejonie Al. Roździeńskiego i ul. Olimpijskiej 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-05-28 XX/471/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji 
celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
kryteriów wyboru inwestycji do finansowania 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/472/20 
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów 
dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów 
Szczególnie Uzdolnionych "Prymus" 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/473/20 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych 
do kąpieli 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/474/20 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. „Programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz „Zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 
Katowice” 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/475/20 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z 
budżetu miasta Katowice na utrzymanie targowisk miejskich dla Zakładu Targowisk 
Miejskich w Katowicach na okres od czerwca do grudnia 2020 roku 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/476/20 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w 
granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice 

Uchwała niezrealizowana - rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody22 

                                                 

22 W 2021 roku przygotowywane są uchwały uwzględniające uwagi nadzoru Wojewody. 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-05-28 XX/477/20 
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 

2020-05-28 XX/478/20 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w 
Katowicach – część I 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/479/20 w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/480/20 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 
2020-2045 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/481/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w 
Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej 
opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/482/20 w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/483/20 
w sprawie skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa 
Sportowego w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-05-28 XX/484/20 
w sprawie skargi na działania Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/485/20 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/486/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych 
miasta Katowice za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/487/20 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
Katowice za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/488/20 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice 
za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/489/20 
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/490/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. „Miejskiego programu 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” 

Uchwała zrealizowana 



92 

 

 

 

Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-06-30 XXI/491/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki 
Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/492/20 
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/493/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek 
Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/494/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/495/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii mieszkalnictwa miasta 
Katowice na lata 2010- 2020” za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/496/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/497/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/498/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/499/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/500/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/501/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/502/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/503/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z 
Oddziałami Specjalnymi w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/504/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/505/20 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-06-30 XXI/506/20 
w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 
Katowice na lata 2019 - 2024" 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-06-30 XXI/507/20 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/508/20 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 
2020-2045 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/509/20 
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/510/20 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście 
Katowice naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów 
pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości 
obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z 
wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/511/20 
w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 70 w Katowicach w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/512/20 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 64 w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/513/20 
w sprawie ustalenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego 
„Katowice Sądowa Dworzec” przy ul. Sądowej 5 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/514/20 
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-06-30 XXI/515/20 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/516/20 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/517/20 
w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań Dyrektora Pałacu Młodzieży w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/518/20 
w sprawie skargi na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/519/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/520/20 w sprawie skargi na działania Prezesa Zarządu Spółki Katowickie Wodociągi S.A. Uchwała zrealizowana 

2020-06-30 XXI/521/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-06-30 XXI/522/20 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/523/20 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2019 rok 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/524/20 
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych 
związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/525/20 
w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy 
taksówkami na terenie miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/526/20 
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach do 
Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/527/20 
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach do Zespołu 
Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/528/20 
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach do Zespołu 
Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/529/20 
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach do Zespołu 
Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/530/20 
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach do Zespołu 
Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/531/20 
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach do Zespołu 
Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/532/20 
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach do Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/533/20 
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w 
Katowicach do Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/534/20 
w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach do Zespołu 
Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-07-30 XXII/535/20 
w sprawie włączenia Technikum nr 21 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w 
Katowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo 
Słyszących w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/536/20 
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 

2020-07-30 XXII/537/20 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego oraz 2 lokali 
użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcy wraz ze sprzedażą lub oddaniem 
w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-07-30 XXII/538/20 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Markowa 
oraz Gminie Jawornik Polski poszkodowanym w wyniku powodzi opadowej w dniu 
26 czerwca 2020 roku 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/539/20 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka 
Karta Mieszkańca" 

Uchwała niezrealizowana  
- zaskarżona przez Wojewodę23 

2020-07-30 XXII/540/20 
w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach V kadencji 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/541/20 

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. Katowickiej 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-07-30 XXII/542/20 

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenia na raty rozłożenia 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 

2020-07-30 XXII/543/20 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok Uchwała zrealizowana 

                                                 

23 We wrześniu 2020 RM podjęła nową uchwałę zwierającą  uwagi nadzoru Wojewody (2020-09-07 Nr: XXIII/556/20). 



96 

 

 

 

Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-07-30 XXII/544/20 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 
2020-2045 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/545/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i 
ustalenia ich przedmiotu działania 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/546/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 
Miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/547/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących 
stałych komisji Rady Miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/548/20 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok 
szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i 
uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/549/20 

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. Francuskiej 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-07-30 XXII/550/20 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na 
Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/551/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/552/20 

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. Gliwickiej 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/553/20 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej 
Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 
Katowicach przy ul. Wajdy 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-07-30 XXII/554/20 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań legislacyjnych i 
administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym 
negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii 

Uchwała zrealizowana 

2020-07-30 XXII/555/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice Uchwała zrealizowana 

2020-09-07 XXIII/556/20 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka 
Karta Mieszkańca" 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-11 XXIV/557/20 
w sprawie przyznania Panu Jerzemu Forajterowi tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Miasta Katowice” 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-11 XXIV/558/20 
w sprawie przyznania Teatrowi Korez tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta 
Katowice” 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-11 XXIV/559/20 
w sprawie przyznania Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/560/20 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
skargi na uchwałę nr XVI/396/20 Rady Miasta Katowice z dnia 13 lutego 2020 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/561/20 
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/562/20 w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Tęcza” w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/563/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 5 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/564/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 5 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/565/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 6 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/566/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 6 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/567/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 7 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-09-24 XXV/568/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 7 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/569/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 8 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/570/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 8 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/571/20 w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/572/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 9 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/573/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 9 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/574/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 10 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/575/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 10 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/576/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 11 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/577/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 11 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/578/20 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza DOM 12 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/579/20 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo 
– Wychowawcza DOM 12 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/580/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz 
nadania jednostce statutu 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/581/20 
w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 38 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary w Katowicach, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-09-24 XXV/582/20 
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi 
na terenie miasta Katowice 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-09-24 XXV/583/20 

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej 
Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu zużycia 
urządzeń technicznych i sanitarnych w lokalu mieszkalnym położonym w 
Katowicach przy ul. 1-go Maja 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-09-24 XXV/584/20 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/585/20 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 
2020-2045 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/586/20 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Klimatu Rady Miasta Katowice na rok 
2020 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/587/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/588/20 

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 

2020-09-24 XXV/589/20 

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. Czecha 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-09-24 XXV/590/20 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia środków zaradczych wobec 
powszechnego zagrożenia zdrowia mieszkańców miasta wynikającego z narażania 
na oddziaływanie nadmiernego natężenia promieniowania elektromagnetycznego 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/591/20 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nagrywania i udostępniania na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Katowice i Biuletynie Informacji Publicznej nagrań 
dźwiękowych wszystkich posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-09-24 XXV/592/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-10-22 XXVI/593/20 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 3 września 2020 
r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXII/539/20 Rady Miasta Katowice z dnia 
30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. 
„Katowicka Karta Mieszkańca” 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-10-22 XXVI/594/20 

w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za 
I półrocze 2020 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 za I półrocze 2020 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 2020 roku” 

Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/595/20 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Chorzowskiej, Stęślickiego i 
Widok w Katowicach 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-10-22 XXVI/596/20 
w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” obszar D i F w 2020 roku 

Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/597/20 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przysługującej miastu 
Katowice z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Francuskiej 70 w 
Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/598/20 
w sprawie promocji Miasta Katowice w związku z organizacją Mistrzostw Europy w 
Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021 oraz imprez im towarzyszących 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-10-22 XXVI/599/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/600/20 
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 
w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/601/20 

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 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-10-22 XXVI/602/20 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 
obowiązujących na terenie miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/603/20 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza 
Kościuszki w Katowicach 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-10-22 XXVI/604/20 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku 
od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Katowice 

Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/605/20 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej 
Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu 
korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-10-22 XXVI/606/20 
w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Katowicach V kadencji 

Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/607/20 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/608/20 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 
2020-2045 

Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/609/20 
w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi 
na 2021 rok” 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-10-22 XXVI/610/20 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z 
budżetu miasta Katowice Katowickim Cmentarzom Komunalnym na utrzymanie 
cmentarzy komunalnych w Katowicach w 2021r. 

Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/611/20 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na 
Parkingu Park & Ride - Brynów oraz na Parkingu Park & Ride - Zawodzie w 
Katowicach 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-10-22 XXVI/612/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice Uchwała zrealizowana 

2020-10-22 XXVI/613/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice Uchwała zrealizowana 

2020-11-19 XXVIII/614/20 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 
2021 obowiązujących na terenie miasta Katowice. 

Uchwała zrealizowana 
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                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-11-19 XXVIII/615/20 

w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta 
Katowice za rok szkolny 2019/2020, 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 

2020-11-19 XXVIII/616/20 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Franza Waxmana w rejonie Trasy 
imienia Nikodema i Józefa Renców w Katowicach 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-11-19 XXVIII/617/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała zrealizowana 

2020-11-19 XXVIII/618/20 
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r. 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-11-19 XXVIII/619/20 
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia" 

Uchwała zrealizowana 

2020-11-19 XXVIII/620/20 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej 
Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach po zgonie 
dłużnika z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 
ul. Wiosny Ludów 

Uchwała zrealizowana 

2020-11-19 XXVIII/621/20 

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. Kościuszki 

Uchwała zrealizowana 

2020-11-19 XXVIII/622/20 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok Uchwała zrealizowana 

2020-11-19 XXVIII/623/20 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 
2020-2045 

Uchwała zrealizowana 
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                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-11-19 XXVIII/624/20 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  położonego w 
budynku przy ul. Tysiąclecia  w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-11-19 XXVIII/625/20 
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 

2020-11-19 XXVIII/626/20 
w sprawie „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami 
pozarządowymi  na lata 2021 - 2025” 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-11-19 XXVIII/627/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice 
Uchwała niezrealizowana - rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody24 

2020-11-19 XXVIII/628/20 
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Uchwała niezrealizowana - rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody25 

2020-11-19 XXVIII/629/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji 
celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
kryteriów wyboru inwestycji do finansowania 

Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/630/20 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 
2021 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-12-17 XXIX/631/20 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 
2021 - 2045 

Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/632/20 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/633/20 
w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta 
Katowice na 2021 rok" 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-12-17 XXIX/634/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uchwała zrealizowana 

                                                 

24 W 2021 RM podjęła nowa uchwałę zwierającą  uwagi nadzoru Wojewody (2021-02-04 Nr: XXXI/678/21). 
25 W 2021 RM podjęła nowa uchwałę zwierającą  uwagi nadzoru Wojewody (2021-02-04 Nr: XXXI/679/21). 
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                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-12-17 XXIX/635/20 
w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice 
na lata 2021-2027” 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-12-17 XXIX/636/20 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 92 lokali użytkowych – garaży ich 
dzierżawcom wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie położonym w rejonie ul. Rolnej 
i ul. Kossak - Szczuckiej (dz. nr 118/7) 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-12-17 XXIX/637/20 
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 
2016-2023” 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-12-17 XXIX/638/20 
zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe 
prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na 
wydzielonym rachunku 

Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/639/20 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/640/20 w sprawie emisji obligacji miasta Katowice Uchwała w trakcie realizacji 

2020-12-17 XXIX/641/20 

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. Zamenhofa 

Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/642/20 

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. Piotrowickiej  oraz uprzednio zajmowanego lokalu socjalnego 
przy ul. Karola  w Katowicach 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-12-17 XXIX/643/20 w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/644/20 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 
2020-2045 

Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/645/20 
w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz określenia 
ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie 

Uchwała zrealizowana 
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Data sesji Nr Uchwały Nazwa Uchwały 

                                    Status: 
- Uchwała zrealizowana; 
- Uchwała w trakcie realizacji;  
- Uchwała niezrealizowana; 

2020-12-17 XXIX/646/20 

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. Słowackiego  oraz z tytułu  korzystania z zajmowanego lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kraszewskiego 

Uchwała w trakcie realizacji 

2020-12-17 XXIX/647/20 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2020 roku 

Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/648/20 

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 

2020-12-17 XXIX/649/20 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym 

Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/650/20 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach 

Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/651/20 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania miejscu w przestrzeni publicznej 
na terenie Gminy Katowice imienia Kornela Morawieckiego 

Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/652/20 w sprawie skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Katowicach Uchwała zrealizowana 

2020-12-17 XXIX/653/20 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice Uchwała zrealizowana 
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07. PODSUMOWANIE 
 

Rok 2020, ze względu na pandemię koronawirusa był rokiem zdecydowanie bardziej wymagającym niż 

poprzednie. Będąc miastem elastycznym Katowice dostosowały się do nowej rzeczywistości jaką 

przyniosła ze sobą pandemia. Myśląc przede wszystkim o jakości życia mieszkańców, zainicjowano 

działania, które poszerzyły potencjał diagnostyczny Miasta oraz zapewniły dostęp do środków ochrony 

osobistej. Wdrożenie Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy z pakietami osłonowymi adresowanymi do 

przedsiębiorców, podmiotów sektora NGO i twórców kultury, pozwoliło lokalnej przedsiębiorczości 

łagodzić skutki ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej. Wzorem lat ubiegłych 

koncentrowano się również na działaniach proekologicznych, szczególnie w obszarze poprawy jakości 

powietrza, w tym dzięki aktywności Miejskiego Centrum Energii. Kontynuowano kompleksowe procesy 

rewitalizacyjne w miejskich podobszarach rewitalizacji, przyczyniając się stopniowo do poprawy jakości 

życia w w/w obszarach. 

 

W kontekście wzmacniania funkcji metropolitalnych i budowania marki miasta jako centrum 

biznesowego oraz kulturalnego, organizowane i współorganizowane wydarzenia przyjęły zmienioną 

formę czy to on-line czy hybrydową. Naturalną konsekwencją wprowadzonych ograniczeń była w 2020 

r. zdecydowanie mniejsza liczba odwiedzających miasto, mniejsza liczba imprez strategicznych czy 

wydarzeń w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Tempa nie zmniejszono w związku 

z przygotowaniami miasta do organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku. 

 

W kontekście rozwoju gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości, w Katowicach mimo 

spowodowanego stanem pandemii pogorszenia koniunktury gospodarczej w roku 2020 odnotowano 

niewielki wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego z 1,0 w 2019 roku do 1,7  - jest to jeden z najniższych 

poziomów tego wskaźnika w Polsce. Kluczowym, w tym obszarze, był szeroki katalog wsparcia Miasta 

dla lokalnych przedsiębiorców wraz z utworzeniem Punktu Doradztwa Kryzysowego we współpracy 

z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Zdecydowanemu wzrostowi w odniesieniu do roku 2019 

uległa liczba wydarzeń skierowanych do firm innowacyjnych, kreatywnych i start-upów 

organizowanych/ współorganizowanych przez Miasto Katowice, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb firm w sytuacji kryzysowej (wśród nich: Business Lab, Webinar „Biznes w czasach kryzysu”, 

Webinar “Disaster Recovery – dlaczego zarządzanie ciągłością usług jest potrzebne w firmie”, 

Warsztaty: Coffee break with Lady ITILove, Hackaton B-Hack Barbórka 4.0). 
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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 zakończenie budowy trzech 

kolejnych zintegrowanych węzłów przesiadkowych, są to: „Sądowa”, „Brynów Pętla”, „Zawodzie”. 

Kontynuowano rozbudowę sieci dróg publicznych (rozbudowa Drogi Krajowej 81) oraz realizację 

polityki rowerowej Miasta Katowice. 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 2020 r. wynosił 475.533.509 zł (stanowił 20% 

wydatków budżetu) i był wyższy od poprzedniego roku o 3%. Wysokość wydatków majątkowych 

przeznaczonych na Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne wyniosła w roku 2020 – 403 656 136 zł, 

w roku 2019 - 373 635 653 zł, co daje ponad 8% wzrost. Miasto pozyskało prawie 29 mln zł 

dofinansowania ze środków UE i kontynuowało przygotowania do absorpcji środków w nowej 

perspektywie finansowej 2021-2027. 

  

W roku 2020,  Katowice otrzymały następujące nagrody i wyróżnienia: 

 Transformative Action Award za projekt KATOobywatel;  

 German Design Award 2020 dla systemu informacji wizualnej opracowanego dla trasy spacerowej 

po zabytkowym Nikiszowcu; 

 drugie miejsce w rankingu Najlepsze miejsca do życia w Polsce, portalu otodom.pl oraz pierwsze 

miejsce w kategorii „dostępność sklepów”, „infrastruktura dla dzieci”, i „dostępność służby 

zdrowia”; ponadto za najatrakcyjniejszą dzielnicę Miasta uznano Osiedle Tysiąclecia, na podium 

znalazły się także jednostki Dąb i Brynów – Osiedle Zgrzebnioka. 

 Według raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach” Związek Liderów 

Sektora Usług Biznesowych (ABSL) miasto Katowice i GZM to jeden z pięciu najważniejszych 

ośrodków w Polsce, w których prężnie rozwija się sektor nowoczesnych usług dla biznesu 

odpowiadający za 3,0-3,5% PKB Polski. 

  „Strategia przyciągania inwestorów” -  5. miejsce w rankingu najlepszych dużych europejskich 

miast, fDi European Cities and Regions of the Future 2020/21; (fDi Magazine, 2020)  

 „Strategia przyciągania inwestorów” -  7. miejsce w globalnym rankingu miast, fDi Tier 2 Cities of 

the Future 2020/21 (fDi Magazine, 2020)    
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