UCHWAŁA NR VI/109/19
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn zm.) oraz art. 3 pkt. 3, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn zm.)
Rada Miasta Katowice uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XIX/365/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030” tabele 2-6 zawarte w rozdziale XIII. System monitoringu i
ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Maciej Biskupski
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Załącznik do uchwały Nr VI/109/19
Rady Miasta Katowice
z dnia 28 marca 2019 r.

Tabela 2. Szczegółowe zestawienie wskaźników monitoringu do sprawozdania syntetycznego w części
dotyczącej pola strategicznego „Jakość życia”
MIESZKALNICTWO
liczba mieszkańców miasta
saldo migracji (wewnętrznych)
liczba mieszkań (zasoby mieszkaniowe ogółem)
wskaźnik obciążenia demograficznego – liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
liczba wydanych pozwoleń na budowę
liczba i powierzchnia budynków mieszkalnych będących własnością lub współwłasnością Miasta Katowice
poddanych termomodernizacji
USŁUGI PUBLICZNE
wyniki egzaminu ósmoklasisty w relacji do średniej wojewódzkiej
zdawalność matur w odniesieniu do średniej wojewódzkiej
odsetek dzieci 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
liczba miejsc w przedszkolach
odsetek dzieci objętych opieką żłobkową w stosunku do złożonych wniosków
liczba miejsc w żłobkach
liczba osób ćwiczących (ćwiczących ogółem w klubach sportowych)
liczba osób objętych programami aktywności lokalnej
liczba osób objętych wsparciem MOPS
wartość środków zewnętrznych pozyskanych przez MOPS na realizację wsparcia skierowanego do
mieszkańców Katowic
liczba osób w wieku senioralnym (60+) uczestniczących w programach aktywności lokalnej
liczba imprez/wydarzeń/spotkań zrealizowanych w ramach programów aktywności lokalnej
wydatki budżetu miasta na oświatę i wychowanie na 1 mieszkańca (Wydatki w Dziale 801 – Oświata
i wychowanie) [zł]
wielkość wydatków na realizację Programu współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na
1 mieszkańca [zł]
liczba obiektów sportowych
liczba wybudowanych budynków użyteczności publicznej
liczba programów aktywności lokalnej
liczba miejsc w placówkach zaliczanych do zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia
liczba zawartych umów na najem lokali socjalnych, zamiennych i lokali dla gospodarstw domowych o niskich
dochodach
liczba wydanych kart programu „Aktywni Seniorzy”
SPOŁECZNO-PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO ŻYCIA
diagnoza obecnego wizerunku Katowic (słabe i mocne strony, skojarzenia z miastem)
liczba uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury
stopień redukcji ChZT [%]
stopień redukcji BZT5 [%]
liczba dni przekroczeń stężenia dobowego pyłu PM10
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
poziom przestępczości (liczba przestępstw na 1000 mieszkańców)
liczba projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego
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frekwencja w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego [%]
fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców
liczba imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury
szacunkowa liczba osób biorących udział w konsultacjach społecznych
nakłady na zmianę systemów ogrzewania i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach
(tzw. PONE) [zł]
liczba wymienionych wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania
liczba i powierzchnia budynków użyteczności publicznej będących własnością Miasta Katowice poddanych
termomodernizacji
liczba polubień profilu Katowic na portalu społecznościowym Facebook
liczba nagród i wyróżnień dla Miasta Katowice
Ilość udzielonych porad w Miejskim Centrum Energii (osobiste, telefoniczne, mailowe)
Tabela 3. Szczegółowe zestawienie wskaźników monitoringu do sprawozdania syntetycznego w części
dotyczącej pola strategicznego „Metropolitalność i obszar śródmiejski”
AKTYWNOŚCI – WYDARZENIA I PRODUKTY MEROPOLITALNE
liczba korzystających z noclegów ogółem w turystycznych obiektach noclegowych
liczba odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej
liczba uczestników wydarzeń kongresowo-konferencyjnych (szacunkowa) w MCK
liczba studentów katowickich uczelni
liczba studentów zagranicznych
średni odsetek zagranicznych nauczycieli akademickich w liczbie nauczycieli akademickich ogółem
liczba imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury o zasięgu
ponadlokalnym
liczba wydarzeń w MCK
liczba zorganizowanych imprez strategicznych
szacunkowa liczba uczestników imprez strategicznych
METROPOLITALNA INFRASTRUKTURA I SIECI WSPÓŁPRACY
liczba miejsc noclegowych całorocznych ogółem w turystycznych obiektach noclegowych (hotele, hostele,
schroniska młodzieżowe, kempingi, inne obiekty hotelowe)
liczba klastrów i ich profil branżowy (klastry, które funkcjonują w Katowicach)
liczba stowarzyszeń, fundacji i związków międzygminnych, których członkiem jest Miasto Katowice
liczba miast partnerskich Miasta Katowice
liczba projektów międzynarodowych realizowanych przez Miasto Katowice
METROPOLITALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE
liczba wydarzeń zorganizowanych na Rynku
liczba dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
liczba udzielonych zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed
1945r. położonych na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie wskaźników monitoringu dla sprawozdania syntetycznego w części
dotyczącej pola strategicznego „Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy”
NOWA GOSPODARKA – ŚRODOWISKA I SIECI INNOWACYJNE
udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych
podmiotów ogółem
liczba przekazanych materiałów informacyjno-promocyjnych, w tym ofert inwestycyjnych
powierzchnia działek dostępnych inwestorom [ha]
liczba wydarzeń skierowanych do firm innowacyjnych, kreatywnych i start-upów
organizowanych/współorganizowanych przez Miasto Katowice
INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU
liczba wydarzeń branżowych organizowanych/współorganizowanych przez Miasto Katowice
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AKTYWNOŚĆ LUDZI MŁODYCH W TWORZENIU NOWEJ GOSPODARKI
odsetek osób bezrobotnych w wieku 18-24 pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
w relacji do liczby bezrobotnych zarejestrowanych ogółem
liczba firm działających w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości
liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby do 34 roku życia
LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RZEMIOSŁO
liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – sektor prywatny
liczba utworzonych nowych podmiotów powstałych w ramach udzielonych dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
liczba utworzonych miejsc pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej
odsetek mikro przedsiębiorstw w liczbie przedsiębiorstw ogółem
odsetek małych i średnich przedsiębiorstw w liczbie przedsiębiorstw ogółem
stopa bezrobocia rejestrowanego
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
liczba firm powstałych w wyniku przyznanych dotacji, funkcjonujących na rynku przez okres co najmniej
12 miesięcy
liczba przedsiębiorstw korzystających ze zwolnień z podatku od nieruchomości
liczba wydarzeń, m.in. edukacyjno-szkoleniowych skierowanych do lokalnej przedsiębiorczości, w tym
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Tabela 5. Szczegółowe zestawienie wskaźników monitoringu dla sprawozdania syntetycznego w części
dotyczącej pola strategicznego „Transport i logistyka miejska”
SIECI TRANSPORTOWE
liczba pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej
liczba miast bezpośrednio skomunikowanych z Katowicami komunikacją miejską
liczba wozokilometrów wykonanych usług komunikacji miejskiej
liczba linii komunikacji miejskiej (wewnątrzmiejskich i „poza-miejskich”)
liczba bezpośrednich linii (autobusowych i tramwajowych) zbiorowej komunikacji miejskiej obsługujących
obszar Śródmieścia w powiązaniu z centrami przesiadkowymi
INFRASTRUKTURA WIELOFUNKCYJNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I LOGISTYKI MIEJSKIEJ
łączna długość dróg [km]
łączna długość dróg rowerowych [km]
liczba centrów przesiadkowych na terenie miasta
odsetek autobusów PKM Katowice spełniających normy emisji spalania
liczba osób korzystających z centrów przesiadkowych
liczba miejsc parkingowych w centrach przesiadkowych
liczba wypożyczeń roweru miejskiego
liczba stacji roweru miejskiego na terenie miasta
liczba rowerów w systemie roweru miejskiego
odsetek zarejestrowanych samochodów osobowych elektrycznych i hybrydowych w liczbie
zarejestrowanych samochodów osobowych ogółem
długość wybudowanych dróg [km]
długość wyremontowanych dróg [km]
długość nowych dróg rowerowych [km]
długość wyremontowanych dróg rowerowych [km]
powierzchnia strefy „Tempo 30”
INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI I LOGISTYCZNYMI
ocena bezpieczeństwa energetycznego [w skali 1-5]
liczba zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego
wydatki budżetu miasta na transport i łączność na 1 mieszkańca (wydatki w Dziale 600 – Transport
i łączność) [zł]
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Tabela 6. Szczegółowe zestawienie wskaźników monitoringu dla sprawozdania syntetycznego w części
dotyczącej wszystkich pól strategicznych
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PÓL STRATEGICZNYCH
wysokość dofinansowania ze środków UE ogółem [zł]
wysokość wydatków majątkowych przeznaczonych na Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne [zł]
liczba zrealizowanych, realizowanych, planowanych projektów strategicznych zapisanych w Strategii łącznie
z projektami, od których odstąpiono
liczba i wartość nowych zadań wprowadzonych do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych
udział wydatków inwestycyjnych majątkowych w relacji do wydatków ogółem budżetu Miasta Katowice
udział wydatków inwestycyjnych majątkowych Miasta Katowice dla poszczególnych pól strategicznych
procent powierzchni Miasta objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
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