
 

I N F O R M A C J A  

 

W  S P R A W I E  Z A Ł O Ż E Ń  D O  P R O J E K T U  B U D Ż E T U  O R A Z  K I E R U N K Ó W  P O L I T Y K I  S P O Ł E C Z N E J  I  G O S P O D A R C Z E J  M I A S T A  K A T O W I C E  N A  2 0 1 7  R O K  
 

Na podstawie art. 61 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 446)  

 

Prezydent Miasta Katowice  informuje, co następuje: 
Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2017 rok będzie: 

 prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawionych w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019 (uwzględniającym aktualizację Programu 

konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji) oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. 

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, tegorocznej edycji Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020 – 

Aktualizacja 2016/2017; 

 analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2016 r. i w następnych latach, w tym m.in. w zakresie oświaty, zmiany w systemie podatkowym i inne skutkujące w konsekwencji ograniczeniem osiąganych 

dochodów budżetowych lub wzrostem wydatków; 

 analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w kontekście wystąpienia ryzyk globalnych związanych z konfliktami geopolitycznymi, ryzyk związanych ze spowolnieniem na rynkach wschodzących, utrzymywaniem się niepewności dotyczącej 

perspektywy koniunktury i reform strukturalnych w krajach UE w kontekście tzw. Brexitu; 

 uwzględnienie przy konstrukcji budżetu miasta: 

 oczekiwanej stopniowej poprawy koniunktury gospodarczej, a w konsekwencji długofalowego wzrostu gospodarczego, czemu sprzyjać powinny kontynuowane w 2016 r. i w najbliższych latach działania w kierunku równoważenia finansów publicznych 

m.in. poprzez działania podejmowane w zakresie poprawy ogólnego stopnia przestrzegania przepisów podatkowych, utrzymania reguł fiskalnych w podsektorze samorządowym (w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych), jak też poprzez 

prowadzony proces konsolidacji fiskalnej w sektorze finansów publicznych, co przełożyć się powinno na zmianę warunków makroekonomicznych dla prowadzenia polityki gospodarczej (przy czym pomimo korzystnych prognoz makroekonomicznych na 

2016 rok i lata następne zawartych w dokumentach rządowych – perspektywy na najbliższą przyszłość ciągle obarczone są ryzykiem zmienności biorąc pod uwagę prognozy Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi w 2016 r. deficyt sektora wyniesie 

2,6% PKB, a w 2017 r. ukształtuje się na poziomie 3,1% PKB co prowadziłaby do uruchomienia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu), 

 stopniowej poprawy prognoz wskaźników makroekonomicznych dla Polski na 2017 r. i na lata następne (przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, zmniejszenie stopy bezrobocia, wzrost popytu krajowego), co skutkować będzie korzystniejszą 

realizacją dochodów w znaczącym stopniu zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym dochodów z PIT, CIT, PCC, ze sprzedaży majątku, 

 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zakłada się utrzymanie w 2017 r. podstawowych parametrów podatkowych, tj. progów podatkowych, kwoty wolnej od podatku, kosztów uzyskania przychodu; ewentualne zmiany w zakresie 

systemu podatkowego dotyczące parametrów podatkowych obarczone są znacznym ryzykiem niepewności bowiem mogą wpłynąć na poziom faktycznie otrzymywanych przez Miasto dochodów z tego tytułu w zależności od terminu, skali i zakresu 

zmian, 

 przy planowaniu dochodów z udziału w CIT wysokiej wrażliwości na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw, zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto, procykliczność systemu podatkowego, co 

przejawia się w tym, że silne spowolnienie odbija się stosunkowo szybko na dochodach z tego podatku, a przyspieszenie działa z pewnym opóźnieniem, elementy systemu podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacania przez przedsiębiorców 
bieżących zaliczek na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczony rok, jak też możliwość odliczania strat przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, przy czym w jednym roku przedsiębiorcy mogą odliczyć do 50% tych strat, co istotne prognoza 

może zostać skorygowana w przypadku wdrożenia rozwiązań obniżających do 15% poziom opodatkowania dla niektórych grup podatników, 

 podejmowanych przez administrację rządową działań służących zwiększeniu stopnia przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej, co powinno mieć pozytywny wpływ również na poziom dochodów z 

udziału w podatkach centralnych, 

 zmian wprowadzanych w obszarze oświaty – w edukacji szkolnej i przedszkolnej – na podstawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (główne zmiany 

dotyczą m.in.: wprowadzenia prawa dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego, obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6-
letnie oraz przesunięcia obowiązku szkolnego od 7 roku życia) ze skutkami do 2019 r., jak też monitoring planowanych do wprowadzenia innych zmian w systemie oświaty, 

 zmian organizacyjnych w Mieście, w tym m.in. wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjno – księgowej dla placówek oświatowych oraz centralizacji rozliczania podatku od towarów i usług VAT dla wszystkich jednostek miejskich, likwidacji 

jednostki budżetowej (Zakładu Utylizacji Odpadów) i przekazania majątku aportem do spółki komunalnej; 

 potencjalnego ryzyka dla budżetu Miasta w horyzoncie najbliższych lat uzyskania dotacji z UE w kwotach i w terminach innych niż planowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2035; 

 analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta, w tym wynikająca z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku, przy czym (na podstawie wykonania za I półrocze 2016 r.) szacuje się, że: 

 dochody bieżące zostaną zrealizowane z nadwyżką i będą wyższe od osiągniętych w roku poprzednim (głównie z tytułu podatków i opłat, w szczególności w związku z jednorazowymi znaczącymi wpłatami podatku od czynności cywilnoprawnych); 

dochody realizowane przez jednostki budżetowe (po wyłączeniu jednorazowych zwrotów podatku VAT w roku 2015) pozostaną na porównywalnym poziomie, 

 wydatki bieżące będą wyższe od zrealizowanych w roku 2015, głównie z tytułu wynagrodzeń (w związku z wprowadzonymi podwyżkami płac), zakupu usług (w szczególności z uwagi na utrzymywanie wysokiego standardu nowych obiektów i 

przestrzeni publicznych), dofinansowania komunikacji miejskiej, dotacji, świadczeń społecznych (wynikających z wprowadzonego od kwietnia 2016 roku rządowego programu 500+), przy czym zakłada się, że wydatki bieżące nie będą rosły szybciej niż 
dochody bieżące, 

 wynik operacyjny budżetu w 2016 roku będzie porównywalny do osiągniętego w roku poprzednim; 

 przyjęcie, że podstawą projektu budżetu na 2017 rok będą parametry makroekonomiczne założone przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019 w zakresie dotyczącym 2017 r. (w odniesieniu do 

przewidywanego wykonania w 2016 roku) oraz parametry określone w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2017, w tym w szczególności:  

 dynamika realna Produktu Krajowego Brutto 103,9% (przy PW 2016 r. 103,8%), 

 dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 101,3% (przy PW 2016 r. 99,6%),  

 dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 104,4% (przy PW 2016 r. 104,4%), 

 dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce 100,7% (przy PW 2016 r. 101,6%); 

 monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców; 

 informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacje urzędów 

skarbowych na temat przewidywanych na rok 2017 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem tych urzędów; 

 prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych; 

 planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych; 

 przyjęcie, że budżet Miasta na 2017 r. zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim, w szczególności dotyczy to kontynuacji przebudowy strefy 
śródmiejskiej, poprawy efektywności energetycznej obiektów poprzez ich kompleksową termomodernizację oraz wejścia w fazę realizacji nowych zadań, w tym m.in. budowy systemu zintegrowanych węzłów komunikacyjnych, układów drogowych oraz 

infrastruktury sportowej – w powiązaniu z możliwościami dochodowymi budżetu Miasta w 2017 roku i w latach następnych oraz założeniami dotyczącymi pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytu z EBI, 

z zastrzeżeniem, że parametry przyjmowane do planowania mogą być obarczone ryzykiem nietrafności z uwagi dynamiczne uwarunkowania zewnętrzne. 

Biorąc powyższe pod uwagę jak również wymogi wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.), zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 933/16 z dnia 15 lipca 2016 r. przyjęto następujące 

założenia do projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok: 

 przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, dążenie do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym,  

 przyjęcie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów, przy czym przewiduje się, że dochody z tytułu udziału w PIT w 2017 r. będą wyższe od przewidywanej kwoty 
dochodów w roku 2016 (dochody z PIT będą kształtować się pod wpływem systematycznego ograniczania stopy bezrobocia na skutek stopniowego wzrostu dynamiki zatrudnienia w 2016 r. do 1,6%, w następnym latach dynamika wzrostu tego wskaźnika 

stopniowo będzie osłabiać się do 0,7% w 2017 r., przy przyspieszeniu dynamiki wynagrodzeń nominalnych, która po przewidywanym wzroście w 2016 r. o 4,4% powinna stopniowo przyspieszyć w kolejnych latach do 5,5% w 2019 r. i jednocześnie 

zapowiadanym podniesieniu kwoty wolnej od podatku i dalszym niewielkim spadku wskaźnika udziału podatku należnego od podatników zamieszkałych na terenie miasta Katowice w podatku należnym dla kraju wynikającego z rozliczenia podatku za             

2015 r.),  

 wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych poprzez bieżące ich urealnienie, w tym wprowadzenie indeksacji podatków lokalnych o wskaźnik inflacji oraz poprzez skuteczną windykację należności, przy czym zakładany wzrost dochodów w 2017 r. – 
będzie pochodną poszerzania bazy podatkowej poprzez zwiększanie powierzchni podlegającej opodatkowaniu oraz utrzymywanie na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych, 

 dążenie do maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2014 – 2020, 

 uzyskanie dochodów z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w kwotach porównywalnych z planowanymi na 2016 r. (utrzymanie ich nominalnego poziomu wynikającego z planu na 2016 r., przy czym planowany na rok bieżący poziom dotacji 

z budżetu państwa zmienił się w stosunku do okresu poprzedniego na skutek uwzględnienia dotacji w kwocie 74 mln zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze i obsługę zadania zleconego z zakresu Programu 500+, uruchomionego od kwietnia 2016 r. 
– roczny plan tej dotacji będzie uzależniony od ilości i wartości złożonych do końca roku wniosków w sprawie wypłaty nowego świadczenia wychowawczego), również w przypadku subwencji ogólnej, w tym oświatowej, zakłada się uzyskanie dochodów na 

poziomie nie wyższym niż o wskaźnik inflacji (z uwagi na prognozowane dalsze zmniejszanie się liczby uczniów), 

 utrzymanie racjonalnej polityki w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającej przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta,  

 kontynuowanie racjonalizacji wydatków bieżących w 2017 r. i w latach następnych związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta wynikającymi w szczególności z utrzymywania się niepewności w kształtowaniu się zewnętrznych 
i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta oraz z sukcesywnego poszerzania bazy nowoczesnej infrastruktury miejskiej, 

 priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb na poziomie adekwatnym do możliwości 
budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu w warunkach konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących, w tym kontynuacji działań stabilizujących i wzmacniających finanse Miasta, 

 zapewnienie pełnego finansowania wydatków z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. janosikowe), obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi 
zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji, dopłaty (wnoszonej do związku międzygminnego) do usług komunikacji miejskiej, 

 konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z 

danych nakładów, 

 dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze 

oświaty i edukacji (przy czym potencjalnym zagrożeniem związanym z prawidłowym planowaniem środków budżetowych na 2017 r. są nieznane jeszcze obecnie zmiany w systemie oświaty, które zaproponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej i które mogą 

wpłynąć na wysokość nakładów na edukację), gospodarki mieszkaniowej, administracji, 

 w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez:  

 racjonalizację sieci szkolnej,  

 ograniczenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktyczno-wychowawczym na rzecz wydatków ukierunkowanych bezpośrednio na ucznia, w tym prowadzenie wspólnej obsługi administracyjno – księgowej dla wszystkich placówek 

oświatowych, 

 projekty oszczędnościowe w zakresie optymalizowania kosztów energii, takie jak modernizacje oświetlenia, termomodernizacje, modernizacje ogrzewania, 

jak również rozważenie podejmowania działań w kierunku ograniczania kosztów niektórych usług realizujących funkcje pomocnicze, w tym obsługi, zamówień publicznych i innych usług podobnego typu, poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii oraz 
zastosowanie najlepszych wzorców działania, 

 zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami, co 

jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

 dążenie do poprawy wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta oraz wyznacza maksymalny poziom zadłużenia Miasta (dla utrzymania wysokiej zdolności kredytowej Miasta 

w perspektywie do 2020 r., tj. w okresie korzystania ze środków UE kluczowy będzie poziom planowanych nadwyżek operacyjnych, bowiem ich wielkość wpływa na możliwości zaciągania zobowiązań wieloletnich oraz na zdolność do finansowania wydatków 

o charakterze majątkowym i jest podstawą do ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia), 

 stałe monitorowanie dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta w horyzoncie czasowym wykraczającym poza rok 2017, celem zahamowania wzrostu wydatków ograniczających elastyczność budżetu w 2017 r. i w kolejnych latach, 

 bieżąca aktualizacja i weryfikacja harmonogramu dochodów i wydatków umożliwiająca utrzymywanie optymalnego poziomu wolnych środków oraz maksymalne dopasowanie terminów ponoszonych wydatków do wpływu dochodów, 

 kontynuowanie dotychczasowych inicjatyw sprzyjających efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych oraz przejrzystości finansów Miasta poprzez wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi zarządzania, tj. budżetowania zadaniowego (przy 

czym zakłada się rozwój budżetowania zadaniowego, w szczególności z wykorzystaniem w szerszym niż dotychczas zakresie mierników oceny efektów działalności stanowiących zobiektywizowane narzędzia pomiaru stopnia realizacji celów zadań w celu 

lepszego porównania uzyskanych wyników w czasie, jak też dokonania porównań między jednostkami organizacyjnymi Miasta), wzmocnienia kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz pozostawienie jako ważnego instrumentu w aspekcie kreowania i 
realizacji polityki rozwoju Miasta Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawy formalno – prawnej i ekonomiczno – finansowej do zaciągania zobowiązań długoterminowych, 

 kontynuowanie działań stabilizujących i wzmacniających finanse miasta Katowice polegające m.in. na weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu, 

 zwiększenie efektywności planowanego zatrudnienia, zwłaszcza w kontekście oddawanych do użytku nowych obiektów infrastruktury społecznej, obiektów małej architektury, zagospodarowanych przestrzeni publicznych, 

 realizowanie części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług, 

 realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta, 

 dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na inwestycje, 

 tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju partycypacji obywatelskiej poprzez wykorzystanie formy budżetu obywatelskiego (kwota środków przeznaczonych do rozdysponowania przez mieszkańców na wybrane w głosowaniu cele pozostanie na poziomie 
20 mln zł), 

 wykorzystywanie środków zwrotnych pozwalających na utrzymanie wysokiej zdolności absorpcyjnej środków pomocowych, tj. zapewnienie finansowania wymaganego udziału własnego w projektach inwestycyjnych korzystających ze wsparcia z Unii 

Europejskiej, 

 realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, przy czym planując wydatki majątkowe na 2017 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację inwestycji kontynuowanych, projektów 

realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych oraz realizację zadań, dla których w budżecie 2016 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac przygotowawczych, 

 zapewnienie środków na realizację zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 w części dotyczącej 2017 r. (przy czym podobnie, jak w poprzednich 
latach, na poziom inwestowania w infrastrukturę techniczną Miasta będą miały wpływ wydatki inwestycyjne zaplanowane przez spółki miejskie, które z własnych środków realizują zamierzenia inwestycyjne z zakresu: transportu miejskiego, budownictwa 

mieszkaniowego, rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczania Miasta), 

 utrzymanie w 2017 roku i w latach następnych deficytu budżetu z równoczesną kontrolą poziomu zadłużenia w celu spełnienia reguł fiskalnych (przewiduje się, że zadłużenie Miasta w latach 2017 – 2019 będzie przyrastać w umiarkowanym stopniu i na koniec 
2017 r. w ujęciu nominalnym zwiększy się o ok. 8% w odniesieniu do przewidywanego stanu długu na koniec 2016 r.) przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu, 

 stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej Miasta na rok 2017. 

Przyjęto kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2017 rok zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, mając na celu nadanie miastu atrybutów: 

 miasta inteligentnego, systematycznie powiększającego i umiejętnie wykorzystującego potencjał wiedzy mieszkańców i ludności funkcjonalnej oraz wykazującego zdolność absorpcji wiedzy tworzonej w innych centrach cywilizacyjnego rozwoju, 

 miasta innowacyjnego, będącego silnym ośrodkiem kreacji i wdrażania innowacji technologicznych, kulturalnych i społecznych,  

 miasta zintegrowanego, zapewniającego wysoki poziom spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej wewnątrz miasta oraz inicjującego układy kooperacyjne z innymi miastami, w układzie dzielnicowym i międzymiejskim, 

 miasta międzynarodowego, o wysokiej dostępności i rozpoznawalnego w europejskiej przestrzeni kulturalnej i gospodarczej. 



 

Kontynuując dynamiczny rozwój Miasta oraz zakładając pozyskanie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 za strategiczne kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice 

na rok 2017 uznano: 

 kontynuację działań mających na celu przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych do lokalizacji swojej działalności w Katowicach, w szczególności reprezentujących sektor firm zaawansowanych technologii – IT, BPO, SSC, KPO, R&D (m.in. poprzez 
zapewnienie wysokich standardów obsługi inwestora) oraz wspieranie ekspansji rodzimych firm na rynki zagraniczne, 

 wspieranie działań mających na celu przyspieszenie rozwoju nowej gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne generowane przez endogeniczny potencjał przedsiębiorczości i badawczo - rozwojowy m.in. poprzez wspieranie Śląskiego Klastra NANO, 

tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP (w tym pomoc w procedurach inwestycyjnych w ramach urzędu dla MŚP oraz start-upów), budowanie platformy współpracy między samorządem, 
uczelniami i biznesem, 

 tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki kreatywnej miasta opartej na sektorze kultury, 

 utrzymanie niskiego wskaźnika bezrobocia oraz wzmocnienie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców, a także lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

 podnoszenie jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i średnim (w tym dotyczącym kształcenia zawodowego), 

 wspieranie uczelni wyższych w działaniach umacniających pozycję Katowickiego Ośrodka Akademickiego w kraju i zagranicą m.in. poprzez udział w rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego, 

 kontynuację działań mających na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych miasta poprzez stworzenie: zintegrowanego, multimodalnego i niskoemisyjnego systemu transportu zbiorowego (budowa Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych, wdrażanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, tworzenie warunków dla bezpiecznego i płynnego ruchu rowerowego w mieście, 

 kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych (miejskich i poprzemysłowych), 

 kontynuację działań zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne m.in. przez wdrażanie inteligentnego systemu monitoringu, dalsze porządkowanie gospodarki ściekowej w mieście, racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi, 

 kontynuację i intensyfikację działań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła i montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej oraz pozostałych nieruchomościach na terenie miasta Katowice, 

 intensyfikację działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców i mieszkańców w zakresie problematyki ograniczania niskiej emisji (m.in. poprzez utworzenie w mieście Katowice „Centrum Informacji o Efektywności Energetycznej" oraz 
podjęcie działań zmierzających do uruchomienia „Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice"), 

 poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej poprzez ich kompleksową termomodernizację oraz wyposażenie w systemy monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością zdalnej eksploatacji, 

 realizację polityki mieszkaniowej, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rodzin, poprzez wsparcie społecznych form budownictwa mieszkaniowego, budowę nowych i modernizację istniejących obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego,                 
a także tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa komercyjnego na terenie miasta, 

 utrzymanie na właściwym wysokim poziomie obiektów i obszarów przebudowanych i zrewitalizowanych w wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych, 

 tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w dzielnicach poprzez kontynuację inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej, 

 tworzenie warunków do korzystania z wysokiej jakości usług sportowych, w tym zmierzających do budowy krytych basenów w dzielnicach, utworzenia strefy sportu obejmującej m.in. nowy stadion miejski,  wspieranie rozwoju sportu wyczynowego, sportu 

młodzieżowego oraz organizację i promocję wielkich wydarzeń sportowych w mieście, 

 realizację działań mających na celu zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego i żłobków oraz dostępu do usług miejskich dla Rodzin 3+, 

 kontynuację działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z tytułu niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia, 

 zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku senioralnym -  program „Aktywni Seniorzy”, 

 zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym m.in. w zakresie administracji publicznej, opieki zdrowotnej, transportu publicznego oraz pomocy społecznej, 

 dalszą realizację działań mających na celu aktywizację mieszkańców i włączenie ich w proces współdecydowania o rozwoju miasta (budżet obywatelski, konsultacje społeczne), 

 kontynuację dialogu z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z organizacjami pozarządowymi m.in. poprzez działania Centrum Organizacji Pozarządowych, 

 udział we wdrażaniu programów rządowych realizowanych w obszarze społecznym w szczególności dotyczących wsparcia dla rodzin, 

 wspieranie działań mających na celu równoczesne umiędzynarodowienie i popularyzację katowickich aktywności, produktów i wydarzeń w sferze artystycznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej i badawczo-naukowej w Katowicach, 

 budowanie współpracy z miastami aglomeracji opartej na zasadach partnerstwa na rzecz utworzenia Metropolii Górnośląskiej z uwzględnieniem wiodącej roli Miasta Katowice, 

 wzmacnianie pozycji międzynarodowej Katowic poprzez aktywne uczestnictwo w sieciach współpracy miast m.in. w ramach prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – Katowice Miasto Muzyki oraz projektach europejskich. 
 

 

 

Katowice, dnia 15  lipca 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

               Prezydent Miasta Katowice 

 

                            w.z.  Prezydenta Miasta   /-/ Bogumił Sobula 

 


