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Zalacznik1.xls

Sprawozdanie z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Katowice na lata 2007 - 2011


Arkusz1

																										Załącznik 
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr LVII/1177/10 z dnia 26 kwietnia 2010r.

		Sprawozdanie z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Katowice na lata 2007 – 2011

		L.p.		Wyszczególnienie		Termin rozp./ zak.		Przewidywany/Zrealizowany zakres wykonania		Źródła
finansowania		Wartość zadania (aktualna)		Wartość zadania zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice nr XVI/309/07		Wydatki ponoszone od początku do 31.12.2006 r.		Wykonanie 2007r.		Wykonanie 2008r.		Wykonanie 2009 r.		Plan na 01.03.10r.		Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2010		Odniesienie do Strategii rozwoju Miasta Katowice		Dzielnica

				OGÓŁEM INWESTYCJE MIEJSKIE						Łącznie z przewidyw. dofin. zewn.		4,355,372,260		4,738,039,253		1,156,576,676		189,653,251		256,718,508		312,453,174		426,824,944		2,013,145,707

								Ogółem wyd. inwest. zał.nr 5a 
do budżetów jednorocznych =
Ogółem wydatki majątkowe wg działów		Ogółem nakłady majątkowe		4,222,823,127		2,783,341,837		1,069,326,767		164,904,314		248,291,220		311,083,174		416,071,944		2,013,145,707

								Razem finansowanie		środki EBI		695,891,497		201,088,500		90,099,500		0		57,487,500		48,304,497		63,500,000		436,500,000

								Finansowanie z EBI zadań zakończonych w 2005-2006				43,708,771		90,099,500		43,708,771		0		0		0		0		0

								Finansowanie z EBI zadań zakończonych w 2007 r.				0		42,000,000		0		0		0		0		0		0

								finansowane z EBI zad. Realizowane w latach 2008-2009				152,182,726		68,989,000		46,390,729		0		57,487,500		48,304,497		0		0

								nowa linia kredytowa EBI				500,000,000		0		0		0		0		0		63,500,000		436,500,000

				INWESTYCJE STRATEGICZNE						Łącznie z przewid.dofin. zewn.		3,144,122,494		3,972,930,628		957,147,501		55,896,667		112,737,701		135,099,868		177,850,006		1,705,390,751

										środki własne wraz z rezerwą subwencji ogólnej DTŚ w tym:		1,956,548,434		1,592,390,975		366,862,951		34,255,778		97,574,291		135,084,618		158,676,142		1,164,094,654

										środki NFOŚi GW		14,459,933		27,383,300		11,523,897		2,936,036		0		0		0		0

										środki WFOŚiGW		1,713,614		1,713,614		1,713,614		0		0		0		0		0

										środki EBI		515,166,419		73,083,386		16,871,386		0		11,933,437		31,449,538		31,700,000		423,212,058

										dotacja celowa z budżetu państwa dla DTŚ		509,351,409		509,351,409		509,351,409		0		0		0		0		0

										Fundusz Spójności (ISPA)		65,376,247		62,086,021		50,508,507		2,651,618		12,216,122		0		0		0

										Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		8,689,332		8,689,332		8,689,332		0		0		0		0		0

										środki z budżetu Wojewody Śl.		9,662,031		8,600,000		3,063,000		6,599,031		0		0		0		0

										środki Zarządu Wojew. Śląskiego		6,990,240		6,990,240		0		6,990,240		0		0		0		0

										środki rezerwy subwencji ogólnej dla Węzła drog.		2,000,000		2,000,000		0		2,000,000		0		0		0		0

										przewidywane fundusze strukturalne UE		560,485,211		1,752,818,900		0		0		0		15,250		19,173,864		541,296,097

										przewidywane środki NFOŚiGW		0		248,289,259		0		0		0		0		0		0

										przewidywane środki WFOŚiGW		0		3,000,000		0		0		0		0		0		0

										środki MFOŚiGW		25,019,590		26,268,368		18,672,302		3,400,000		2,947,288		0		0		0

		1		Drogowa Trasa Średnicowa -
kontrakt 4 ÷ 8 oraz subkontrakty 7A, 7B, 8B		99 / 07		Zakończono realizację zadania. Wykonano niezbędne roboty porządkowe i czynności pomiarowo–kontrolne dla wybudowanego i oddanego w 2006r. odcinka DTŚ w granicach miasta Katowice. Zadanie zakończone i odebrane.		Razem
w tym:		782,408,345		786,389,480		779,530,042		2,878,303		0		0		0		0		CT2K4		Dąb + Załęże + Śródmieście

										środki własne+ rezerwa subwencji ogólnej		273,056,936		277,038,071		270,178,633		2,878,303		0		0		0		0

										środki budżetowe		55,526,709		59,507,844		52,648,406		2,878,303		0		0		0		0

										subwencja drogowa		217,530,227		217,530,227		217,530,227		0		0		0		0		0

										dotacja celowa z budżetu państwa		509,351,409		509,351,409		509,351,409		0		0		0		0		0

		2		Modernizacja Drogi Krajowej nr 79 (DTŚ Wschód)		09 / 13		Zmiana nazwy zadania: Przedłużenie DTŚ w Katowicach w kierunku do Dąbrowy Górniczej obejmujące modernizację Drogi Krajowej Nr 79 w ciągu ul. Bagiennej oraz połączenie z ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach. Udział miasta Katowice w projekcie pn. "Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich", ujętym w indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz niezbędne wykupy terenów, zgodnie z Decyzją Zarządu WŚL 2356/RR/2008 oraz szacunkowym harmonogramem. Trwają prace nad podpisaniem Porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Miastem Katowice i Mysłowice w sprawie przystąpienia do realizacji projektu. Realizaja pełnego zakresu zadania uwarunkowana otrzymaniem gwarancji dofinansowania ze środków funduszy strukt. UE.		Razem w tym:		140,681,357		17,500,000		0		0		0		0		6,539,730		134,141,627		CT2K4		Bogucice+ Dąbrówka Mała +Zawodzie +Szopienice Burowiec

												0

										środki własne		10,553,000		0		0		0		0		0		2,000,000		8,553,000

										przew.fundusze strukt. UE		130,128,357		0		0		0		0		0		4,539,730		125,588,627

		3		Katowice - oczyszczanie ścieków
Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004		95 / 11		Dla planu płatności WIN przyjęto dla środków własnych i Funduszu Spójności 1€ = 4,2 zł w 2007 r., 1€ = 4,0 zł w latach 2008-2010, dla NFOŚiGW 1€ = 3,9119 zł. Dofinansowanie zadania w latach 2004 - 2008 r. ze środków MFOŚiGW w wys. 16 285 692  zł. W trakcie okresu zgłaszania wad (do 29.12.2010r.) trwa usuwanie usterek przez wykonawcę zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie zamulenia nieczynnego kanału kanalizacji ogólnospławnej w międzytorzu ul. Warszawskiej na odcinku od Rynku do ul. Dudy-Gracza w Katowicach.		Razem
w tym:		203,144,549		225,164,611		107,060,683		14,153,021		60,557,912		16,569,131		4,603,803		200,000		CJ1K7		Załęże + Śródmieście + Zawodzie

										środki własne+ śr.F.Spójn. (ISPA)		186,858,857		208,230,141		93,722,279		14,153,021		57,610,624		16,569,131		4,603,803		200,000

										środki własne w tym:		121,482,610		146,144,120		43,213,772		11,501,403		45,394,502		16,569,131		4,603,803		200,000

										środki NFOŚi GW		14,459,933		27,383,300		11,523,897		2,936,036		0		0		0		0

										odsetki od środków FS		146		0		0		0		0		0		146		0

										MFOŚiGW		16,285,692		16,934,470		13,338,404		0		2,947,288		0		0		0

										Fundusz Spójności (ISPA)		65,376,247		62,086,021		50,508,507		2,651,618		12,216,122		0		0		0

		4		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice		05 / 14		Opracowano dokumentację projektową - Ulica Tylna Mariacka w ramach zagospodarowania ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława, Staromiejskiej w Katowicach. Wykonano usługi geotechniczne dla obiektu podziemny parking wraz z galerią handlową – Plac Dworcowy. Wykonano wstępne studium wykonalności (pre-feasibility study) dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu podziemnego parkingu na Pl. B. Chrobrego. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa przebudowy układu drogowego, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek.W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę usług doradztwa przy realizacji parkingów  podziemnych w ramach Placu Dworcowego, Placu B.Chrobrego, placu przed pomnikiem Żołnierza Polskiego. Zlecono przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i zmiany funkcji budynku przy ul. Mariackiej 10 w Katowicach.		Razem w tym:		296,802,571		66,001,708		270,108		339,113		12,385,169		877,666		24,667,400		258,263,116		CC1K6		Śródmieście

										środki własne		296,802,571		66,001,708		270,108		339,113		12,385,169		877,666		24,667,400		258,263,116

								Planowana kontynuacja realizacji przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej. Realizacja przebudowy ul. Tylnej Mariackiej i ul. Mielęckiego. Modernizacja budynku przy ul. Mariackiej 10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek, modernizacji linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", modernizacji placu przed Teatrem oraz regulacji koryta rzeki Rawy. Usługi doradcze i analizy opłacalności dla realizacji zadań związanych z budową parkingów podziemnych. Zadanie w trakcie realizacji.		w tym środki EBI		120,921,961		0		0		0		5,750,000		352		1,959,000		113,212,609

		5		Przedłużenie ul.Stęślickiego		01/ 03 i 04 / 06		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja przedłużenia ul. Stęślickiego w kierunku południowym - od ul. Gliwickiej do ul. Sądowej, wraz z przebudową istniejącego odcinka ul. Sądowej do ul. Mikołowskiej / Matejki. Zadanie zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		13,782,610		13,782,610		13,782,610		0		0		0		0		0		CT3K2		Śródmieście

										środki własne		5,457,760		5,457,760		5,457,760		0		0		0		0		0

										Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		8,324,850		8,324,850		8,324,850		0		0		0		0		0

		6		Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej		10 / 12		Nowa nazwa zadania: Budowa zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej wraz z modernizacją przyległego układu drogowego - etap I. W trakcie regulacji stan prawny terenu. Trwa opracowanie koncepcji na zorganizowanie dworca autobusowego w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		15,000,000		1,095,000		0		0		0		0		500,000		14,500,000		CT2K6		Teren miasta

		7		Budowa ekranów akustycznych		02 / 07		W związku z rozpoczęciem prac nad programem ochrony przed hałasem odstąpiono od realizacji kolejnych ekranów. Po opracowaniu programu zostaną wskazane lokalizacje dla, których konieczna będzie budowa ekranów akustycznych.		Razem                                                 w tym:		18,001,932		24,457,402		12,957,402		5,044,530		0		0		0		0		CJ1K5		Teren miasta

										środki własne		9,268,034		15,123,504		7,623,504		1,644,530		0		0		0		0

										w tym środki EBI		4,268,161		8,039,161		4,268,161		0		0		0		0		0

										środki MFOŚiGW		8,733,898		9,333,898		5,333,898		3,400,000		0		0		0		0

		8		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice		04 / 14		Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych dla zlewni oczyszczalni Panewniki, Podlesie, Radocha, Dąbrówka Mała, GIGABLOK. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie przekazano do realizacji przez KIWK.		Razem                                                 w tym:		115,269,162		1,283,919,366		2,219,366		2,499,923		3,221,653		16,328,220		5,000,000		86,000,000		CJ1K7		Teren miasta

										środki własne		115,269,162		627,699,366		2,219,366		2,499,923		3,221,653		16,328,220		5,000,000		86,000,000

										przew.fundusze strukt. UE		0		656,220,000		0		0		0		0		0		0

		9		Przygotowanie kwatery 2 i 3
w sektorze I  do składowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Katowicach, ul. Żwirowa.		04/05 i 09/10		W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej rekultywacji 1-szej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach. Projekt opracowano. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem w tym:		3,188,764		6,491,184		2,491,184		0		0		47,580		650,000		0		CJ1K6		Dąbrówka Mała

										środki własne		3,188,764		3,491,184		2,491,184		0		0		47,580		650,000		0

										środki WFOŚiGW		1,713,614		1,713,614		1,713,614		0		0		0		0		0

		10		Centrum Powiadamiania Ratunkowego		03 i 04 / 06		Wyposażenie CPR zlokalizowanego na 2. piętrze oficyny UM Katowice przy ul. Młyńskiej 4. Zadanie zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		8,490,036		8,490,036		8,490,036		0		0								CJ1K1		Śródmieście

										środki własne		8,490,036		8,490,036		8,490,036		0		0		0		0		0

										w tym środki EBI		1,800,000		1,800,000		1,800,000		0		0		0		0		0

		11		Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej		05 / 07		Realizacja uzbrojenia terenu i budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez KM PSP, dofinansowana ze śr. własnych miasta. Środki finansowe dla realizacji zadania zadysponowane z budżetu Wojewody Śl. w ramach zadań zleconych powiatu. Zadanie zakończone i odebrane.		Łącznie		17,300,830		16,799,999		9,762,999		7,537,831		0		0		0		0		CJ1K1		Szopienice - Burowiec

										Razem                                                 w tym:		17,300,830		16,799,999		9,762,999		7,537,831		0		0		0		0

										środki własne		7,638,799		8,199,999		6,699,999		938,800		0		0		0		0

										środki z budżetu Wojewody Śl.		9,662,031		8,600,000		3,063,000		6,599,031		0		0		0		0

		12		Bulwary Rawy		05 / 10		Realizacja połączenia drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu wdłuż rzeki Rawy na odc. od ul. Szkolnej do ul. Bogucickiej, mostem na rzece Rawie, realizacja parkingów w rej. obiektów Uniwersytetu Śląskiego i realizacja dojazdu do Szpitala Św. Elżbiety.  Zadanie zakończone i odebrane. W trakcie regulacji stan prawny terenu.		środki własne		14,829,735		18,130,186		1,389,742		2,645,601		8,338,510		2,205,882		250,000		0		CT3		Śródmieście

										w tym środki EBI		3,285,699		4,815,699		1,035,699		0		2,250,000		0		0		0

		13		Informatyzacja Urzędu		05 / 13		Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w poszerzonym zakresie. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		20,690,072		5,727,005		4,092,105		1,736,223		2,541,241		2,911,853		4,008,650		5,400,000		CJ3		Śródmieście

										w tym środki EBI		1,727,550		1,727,550		1,727,550		0		0		0		0		0

		14		Budowa Miejskiej sieci teleinformatycznej		06		Opracowano wstępne studium wykonalności dla określenia kosztów szacunkowej budowy miejskiej sieci teleinformatycznej. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		21,350		21,350		21,350		0		0		0		0		0		CJ3		Teren miasta

		15		Realizacja projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)"		07		Udział finansowy miasta w projekcie "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)".		Razem                                                 w tym:		245,128		980,511		0		245,128		0		0		0		0		CJ3		Śródmieście

										środki własne		245,128		245,128		0		245,128		0		0		0		0

										Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		0		735,383		0		0		0		0		0		0

		16		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej		05 / 06		Realizacja budowy sieci wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE (refinansowanie środków  z EFRR , po zrealizowaniu zadania). Zadanie zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		505,007		505,007		505,007		0		0		0		0		0		CJ3K1		Teren miasta

										środki własne		140,526		140,526		140,526		0		0		0		0		0

										Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		364,482		364,482		364,482		0		0		0		0		0

		17		Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego -ul. Murckowska -ul. Bagienna		04 / 06		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji I etapu przebudowy węzła drogowego. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		13,461,546		13,461,546		13,461,546		0		0		0		0		0		CT2K5		Bogucice + Zawodzie

										w tym środki EBI		8,039,976		8,039,976		8,039,976		0		0		0		0		0

		18		Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna - II etap w ramach zadania "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza"		06 / 07		Opracowanie dokumentacji projektowej, przetargowej i realizacja II etapu modernizacji dotyczącego części drogowej. Zadanie zostało zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		19,128,429		22,370,550		1,045,244		18,083,184		0		0		0		0		CT2K5		Bogucice + Zawodzie

										środki własne		10,138,189		13,380,310		1,045,244		9,092,945		0		0		0		0

										środki Zarządu Wojew. Śląskiego		6,990,240		6,990,240		0		6,990,240		0		0		0		0

										środki rezerwy subwencji ogólnej		2,000,000		2,000,000		0		2,000,000		0		0		0		0

		19		Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 12a		05 / 10		2007r. - Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej 2008r. -  Opracowano dokumentację projektową w zakresie modernizacji budynku. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. 2009r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę  modernizacji budynku, z którym podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		21,464,463		8,368,076		68,076		28,182		310,002		9,558,203		11,500,000		0		CC1		Śródmieście

										w tym środki EBI		7,758,798		2,667,000		0		0		0		7,758,798		0		0

		20		Przebudowa pl. Jana Pawła II		07		Przekazano realizację zadania do KZGM, ZZM i MZUiM.		środki własne		54,026		2,000,000		0		54,026		0		0		0		0		CJ4		Śródmieście

		21		Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym - etap I - ul Konduktorska		07 / 10		2007r. - Opracowano studium wykonalności inwestycji. 2008r. -  wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		16,222,374		16,009,500		0		101,260		54,162		566,952		15,500,000		0		CT3K2		Śródmieście

										środki własne		12,136,378		16,009,500		0		101,260		54,162		566,952		11,414,004		0

										w tym środki EBI		442,210		0		0		0		0		442,210		0		0

										przew.fundusze strukt. UE		4,085,996		0		0		0		0		0		4,085,996		0

		22		Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Murckowskiej		07 / 13		Nowa nazwa zadania: Przebudowa Drogi Krajowej Nr 81 od zmodernizowanego węzła autostrady A4 z DK 86 do węzła z ul. Armii Krajowej Etap I - Przebudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 z włączeniem do węzła z autostradą A4. 2007r. - Opracowano studium wykonalności oraz koncepcje techniczne w zakresie przebudowy dróg. 2008r. - Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. 2009r. - Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		171,851,702		300,000,000		0		218,502		100,000		2,185,731		5,500,000		163,847,469		CT2K2		Os. Paderewskiego - Muchowiec + Piotrowice - Ochojec

										środki własne		27,912,702		45,000,000		0		218,502		100,000		2,185,731		5,500,000		19,908,469

										przew.fundusze strukt. UE		143,939,000		255,000,000		0		0		0		0		0		143,939,000

		23		Budowa połączenia drogowego: ul. Gliwicka - ul. Obroki - autostrada A-4 (węzeł "Gałeczki")		-		Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE oraz protesty mieszkańców osiedla Witosa.		Razem                                                 w tym:		0		70,000,000		0		0		0		0		0		0		CT2K2		Os.
Witosa + Załęże

										środki własne		0		10,500,000		0		0		0		0		0		0

										w tym środki EBI		0		0		0		0		0		0		0		0

										przew.fundusze strukt. UE		0		59,500,000		0		0		0		0		0		0

		24		Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu		07 i 10 / 12		Przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie projektu koncepcyjnego pn.:”Centrum przesiadkowe w Katowicach – Zawodziu”. Koncepcja została opracowana.W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		10,186,660		3,520,000		0		186,660		0		0		500,000		9,500,000		CT2		Teren miasta

										środki własne		10,186,660		970,000		0		186,660		0		0		500,000		9,500,000

		25		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy 
ul. Mikołowskiej 26		08/ 13		Modernizacja obiektu w zakresie termomodernizacji, przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiany instalacji wewnętrznych, czyszczenia elewacji, usunięcia barier architektonicznych.  Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy projektu modernizacji obiektu Pałacu Młodzieży. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		43,688,980		44,000,000		0		0		122,000		71,980		2,000,000		41,495,000		CJ2K1		Śródmieście

										środki własne		43,688,980		6,600,000		0		0		122,000		71,980		2,000,000		41,495,000

										w tym środki EBI		17,000,000		0		0		0		0		0		1,000,000		16,000,000

										przewidywane fundusze strukt. UE		0		37,400,000		0		0		0		0		0		0

		26		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej		08/13		Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji stadionu.  W tracie opracowania projekt modernizacji stadionu przy ul.Bukowej. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		53,400,538		50,000,000		0		0		8,911,595		1,997,280		7,000,000		35,491,663		CJ2K1		Dąb

										środki własne		53,400,538		20,600,000		0		0		8,911,595		1,997,280		7,000,000		35,491,663

										W tym MOSiR		10,150,538		0		0		0		8,665,658		1,484,880		0		0

										W tym WIN		758,337		0		0		0		245,937		512,400		0		0

		27		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy		07 / 10		2007r. - Opracowano analizę przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu MZRSiK.  Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano kolejne etapy usług doradczych, w związku z wyborem inwestora/partnera dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego. Trwa postępowanie zmierzające do  zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Parku Wodnego” w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		1,109,642		50,334,000		0		145,180		207,400		257,062		500,000		0		CJ2K1		Brynów cz. wsch. - Os. Zgrzebnioka

		28		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach		08 / 14		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego na terenie dawnej kopalni Katowice dla budowy Nowego Muzeum Śląskiego, MCK i siedziby NOSPR w Katowicach. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania. Opracowano: koncepcję architektoniczną kładki dla pieszych nad ul. Olimpijską; koncepcję nowego kolektora deszczowego biegnącego od obiektu MCK wzdłuż Al. Roździeńskiego. W trakcie opracowania  projekt zagospodarowania terenu pomiędzy Al. Roździeńskiego a terenem nowej siedziby Muzeum Śląskiego oraz przedłużenia ul.Dudy Gracza. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		159,970,329		7,800,000		0		0		512		1,370,329		21,000,000		137,599,488		CT2		Bogucice

										w tym środki EBI		69,000,000		0		0		0		0		0		15,235,000		53,765,000

		29		Przygotowanie terenu dla budowy Parku Technologicznego w Katowicach		10/13		Ze względu na aktualne uwarunkowania rynkowe (m.in. trudności ze znalezieniem inwestora strategicznego), projekt Parku Technologicznego zostanie wykonany w terminie późniejszym. Realizacja zadania pn.: „Przygotowanie terenu dla budowy Parku Technologicznego w Katowicach” wstrzymana do czasu wyboru inwestora.		środki własne		1,000,000		4,500,000		0		0		0		0		100,000		900,000		CP1		Janów - Nikiszowiec

		30		Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach		08 / 13		Zakończono wykonanie  wzmocnienia konstrukcji stalowej lodowiska, sali gimnastycznej i Hali Głównej Spodka. Wykonano  rozbiórkę kładek na placu honorowym przed Spodkiem. Wykonano opracowania, ekspertyzy i analizy niezbędne dla przeprowadzenia modernizacji obiektu. Trwa realizacja zadania w zakresie: - opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót polegających na  modernizacji instalacji oświetlenia oraz systemu BMS dla Hali Głównej Spodka, - wykonania systemu teleinformatycznego i sieci telewizji kablowej w Spodku,   - zaprojektowania i zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi,   - zaprojektowania i wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej Spodka, dróg ewakuacji oraz wymiana materiału zakrywającego elementy konstrukcji,  - zaprojektowania oraz wykonania sieci CCTV (Closed Circuit Television) wraz z sygnalizacją pożaru oraz dźwiękowym systemem ostrzegawczym (DSO). Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		168,929,451		50,000,000		0		0		15,088,643		69,467,377		34,373,431		50,000,000		CC3		Bogucice

										środki własne		168,929,451		16,000,000		0		0		15,088,643		69,467,377		34,373,431		50,000,000

										w tym środki EBI		44,435,678		4,620,000		0		0		3,687,500		23,248,178		7,500,000		10,000,000

										przewidywane fundusze strukt. UE		0		34,000,000		0		0		0		0		0		0

		31		Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach		08 / 12		Opracowano wstępne studium wykonalności MCK. W wyniku przeprowadzonego Międzynarodowego Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę studium wykonalności dla projektu MCK . Studium opracowano. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		302,963,344		189,000,000		0		0		520,389		5,121,954		8,500,000		288,821,000		CP1		Bogucice

										środki własne		150,041,542		75,600,000		0		0		520,389		5,121,954		4,216,000		140,183,198

										w tym środki EBI		119,905,449		17,926,000		0		0		0		0		3,366,000		116,539,449

										przewidywane fundusze strukt. UE		152,921,802		113,400,000		0		0		0		0		4,284,000		148,637,802

		32		Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach		08 / 12		Opracowano wstępne studium wykonalności projektu: "Budowa siedziby NOSPR w Katowicach" oraz wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 11.2 – Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przeprowadzono Międzynarodowy Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby NOSPR w Katowicach. Opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną nowej siedziby NOSPR w Katowicach.  W trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Trwa I etap oceny merytorycznej wniosku. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		261,834,000		120,000,000		0		0		378,511		1,483,860		6,000,000		253,971,629		CP1		Bogucice

										środki własne		143,121,395		18,000,000		0		0		378,511		1,483,860		3,240,000		138,019,024

										w tym środki EBI		116,335,000		0		0		0		0		0		2,640,000		113,695,000

										przewidywane fundusze strukt. UE		118,712,605		102,000,000		0				0		0		2,760,000		115,952,605

		33		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		09 / 13		Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zgodnie z Porozumieniem z dnia 29.05.09 r. pomiędzy Miastem Katowice a Spółką Tramwaje Śląskie (udział Miasta Katowice w realizacji projektu ogółem – 84 130 000 zł, środki funduszu spójności - 84 130 000 zł). Beneficjentem środków UE jest spółka Tramwaje Śląskie. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie modernizacji infrastruktury tramwajowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową na terenie miasta Katowice.		Razem                                                 w tym:		142,344,857		295,020,000		0		0		0		3,723,178		14,262,134		124,359,545		CT2		Teren miasta

								W trakcie opracowania dokumentacje projektowe w zakresie modernizacji torowisk tramwajowych na odcinkach:  w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem;  na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku; od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim; od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach;  torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię  ul. Obrońców Westerplatte; końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem;  na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		142,344,857		44,270,000		0		0		0		3,723,178		14,262,134		124,359,545

										przewidywane fundusze strukt. UE		0		250,750,000		0		0		0		0		0		0

		34		SilesiaNet		09 / 12		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja projektu SilesiaNet dla budowy sieci światłowodowej, szerokopasmowej w Katowicach - z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		12,549,102		28,471,000		0		0		0		355,630		4,044,105		8,149,367		CJ3K1		Teren miasta

										środki własne		1,851,651		17,092,600		0		0				340,380		539,967		971,304

										przewidywane fundusze strukt. UE		10,697,451		11,378,400		0		0		0		15,250		3,504,138		7,178,063

		35		Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów		10 / 15		W ramach zadania przewidziano środki na udział finansowy Miasta Katowice w projekcie "System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów". Projekt oczekuje na decyzje o dofinansowanie ze środków UE. Trwająca procedura związana z opracowaniem SIWZ na dokumentację techniczną budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów.		środki własne		93,601,600		21,400,000		0		0		0		0		850,753		92,750,847		CJ1K6		Teren miasta

				Zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego						Ogółem z udz. UM w TBS		391,672,571		297,026,211		89,307,822		36,670,060		55,550,365		53,499,889		69,561,955		87,082,481

										środki własne		243,358,106		181,798,800		32,080,411		28,670,060		34,550,365		24,599,889		52,561,955		70,895,427

										w tym środki EBI		19,989,100		7,895,679		6,475,680		0		5,446,300		8,067,120		0		0

		36		Budownictwo mieszkaniowe - TBS		95 / 11		Udział Miasta w realizacji społecznego budownictwa czynszowego poprzez podniesienie wysokości kapitału zakładowego (dysponent WL).		udziały UM w KTBS		148,314,465		115,227,411		57,227,411		8,000,000		21,000,000		28,900,000		17,000,000		16,187,054		CJ2K3		Śródmieście Os.Paderews.-Muchowiec Zawodzie Os.Witosa

		37		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców		96 / 02
i 04 / 10		Opracowano dokumentację projektową dot. uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os.Szarych Szeregów w zakresie sieci wod-kan, dróg i oświetlenia. Dokonano podziału dokumentacji technicznej wykonawczej na 4 etapy realizacji zadania. Ogłoszono przetarg  na wybór wykonawcy robót dla  I etapu – ul.Sezamkowa. Trwa procedura przetargowa. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		11,110,784		3,840,625		2,940,625		623,541		262,622		83,996		7,200,000		0		CJ2K2		Kostuchna

										w tym środki EBI		383,900		383,900		383,900		0		0		0		0		0

		38		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej		06 / 09		Wykonano dokumentację projektową dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku między ul.Zamiejską i Wietnamską. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych w zakresie modernizacji ulicy Panewnickiej na odcinku od ul.Zamiejskiej do ul.Wietnamskiej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		1,621,792		3,775,297		297		54,900		1,561,273		5,322		0		0		CJ2K2		Ligota - Panewniki

		39		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe		06 / 10		Opracowano dokumentację projektową. Przygotowano materiały przetargowe na realizację zadania.Po przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych w zakresie wykonania dróg - ul. Kopaniny Lewe, Fijewskiego, Swinarskiego i połączenia drogowego osiedla  Pod Dębem z ulicą Kaskady w Katowicach. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie wykonania dróg - ul. Kopaniny Lewe, Fijewskiego, Swinarskiego i połączenia drogowego Osiedla  Pod Dębem z ulicą Kaskady w Katowicach oraz łącznika ul.Swinarskiego z Osiedlem Zagajnik. Planowane zakończenie realizacji drogi gminnej z odwodnieniem - ul. Kopaniny Lewe i ul. Fijewskiego oraz drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem dla osiedla  mieszkaniowego Zagajnik w rejonie ul. Swinarskiego na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		13,035,142		1,905,154		154		169,824		4,094,294		6,070,871		2,700,000		0		CJ2K2		Zarzecze

										w tym środki EBI		6,533,165		0		0		0		2,000,000		4,533,165		0		0

		40		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów		06		Realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Bażantów, realizowanego przez inwestora zewnętrznego, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez tego inwestora. Zadanie zostało zakończone i odebrane.		środki własne		2,279,424		2,279,424		2,279,424		0		0		0		0		0		CJ2K2		Kostuchna

		41		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów II etap		07i 09 / 12		Realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi gminnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Bażantów II etap wraz z przebudową skrzyżowania  ul. Armii Krajowej z ul. Bażantów i włączeniem ul. Hierowskiego ul. Bażantów, na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez firmę inwestycyjną. Planowana realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz drogi gminnej z oświetleniem dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Bażantów II etap (zadania 2b, 2c, 2d). Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		13,971,809		7,200,000		0		4,498,176		0		3,973,633		2,000,000		3,500,000		CJ2K2		Piotrowice - Ochojec

										w tym środki EBI		3,095,460		0		0		0		0		3,095,460		0		0

		42		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Tymiankowej		10 / 12		Rozpoczęcie realizacji uzbrojenia terenu w zakresie drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem dla osiedla  mieszkaniowego w rejonie ul. Tymiankowej pod warunkiem otrzymania dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.		środki własne		935,000		300,000		0		0		0		0		100,000		835,000		CJ2K2		Kostuchna

		43		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap III ul.Marcinkowskiego-Braci Stawowych  (TBS)		05 / 07		Opracowanie dokumentacji i realizacja uzbrojenia terenu osiedla (kanal. sanit., kanal. deszcz.,wodociąg, oświetlenie). Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		2,887,657		3,232,041		505,274		2,382,383		0		0		0		0		CJ2K3		Zawodzie

		44		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Sławka - Rataja etap I zad. 1,2,3 i etap II (TBS)		05 / 11		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz robót drogowych wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku od k108 i k109 w ul.Kossutha do nowego osiedla przy ul.Sławka. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		6,152,224		7,564,772		69,772		1,051,256		1,877,181		1,154,015		1,000,000		1,000,000		CJ2K3		Os. Witosa

										w tym środki EBI		873,200		0		0		0		873,200		0		0		0

		45		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1-go Maja, Boh.Monte Cassino(Atlantico) zad. 2, 3, 4  (TBS)		06 / 10		W wyniku przetargu wybrano wykonawcę kanalizacji ogólnospławnej wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku przy ul. 1 Maja 95. Zadanie w zakresie przewidzianym na 2007 r. zostało zakończone i odebrane. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej oraz budowy nowej drogi stanowiącej połączenie ul. Marcinkowskiego z ul. Boh. Monte Cassino wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Projekt opracowano. Planowane zakończenie realizacji uzbrojenia terenu osiedla (kanal. sanit., kanal. deszcz., wodociąg, oświetlenie i droga) dla kolejnych zadań budownictwa KTBS. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		5,773,680		6,958,228		28		310,936		248,880		1,916,435		3,297,400		0		CJ2K3		Zawodzie

		46		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - "Osiedle Świerkowe" przy ul. Twardej - Kruczej		06 / 08		Zrealizowano uzbrojenie terenu dla osiedla 25 domków jednorodzinnych (kanal. sanit., kanal. deszcz., wodociąg droga gminna z chodnikami i oświetleniem), poza granicami osiedla mieszkaniowego realizowanego przez KSM.		środki własne		3,973,768		1,182,808		7,808		102,546		3,863,413		0		0		0		CJ2K2		Ligota - Panewniki

										w tym środki EBI		1,180,000		0		0		0		1,180,000		0		0		0

		47		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej		06 i 08/10		W trakcie opracowania dokumentacja projektowa w zakresie robót drogowych (ul. Koszykowa na odcinku od ul. Panewnickiej do ul. Łąkowej oraz dalej w kierunku południowym do włączenia do ul. Owsianej) oraz  uzbrojenia terenu (kan. sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa). Planowana realizacja drogi gminnej z oświetleniem i odwodnieniem ul. Koszykowej na odc. od ul. Panewnickiej do ul. Owsianej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		4,600,511		1,475,135		575,135		0		25,376		0		4,000,000		0		CJ2K2		Ligota - Panewniki

		48		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego "Dębowe Tarasy" w rejonie ul. Ściegiennego		07 / 08		Opracowana została dokumentacja projektowa przez inwestora budowy osiedla. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		2,376,708		3,450,000		0		1,900,647		476,061		0		0		0		CJ2K2		Dąb

		49		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami Krokusów i Konwalii		07 / 09		Opracowano projekt w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ul.Krokusów. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		2,133,606		1,700,000		0		80,563		1,573,615		479,429		0		0		CJ2K2		Podlesie

										w tym środki EBI		824,200		0		0		0		824,200		0		0		0

		50		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R.Zwoźniakowej i E. Makuli		07 / 10		Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Planowana realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz dróg gminnych. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		4,238,774		2,972,000		0		123,724		21,834		1,869,216		2,224,000		0		CJ2K2		Zarzecze

		51		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - zespół mieszkaniowy
przy ul. Granicznej - Paderewskiego		-		Dla zadania założono pozyskanie dokumentacji projektowej od inwestora zewnętrznego. Inwestor nie przekazał dokumentacji w czasie umożliwiającym rozpoczęcie zadania. Odstąpiono od realizacji zadania.		środki własne		0		1,300,000		0		0		0		0		0		0		CJ2K2		Os.Paderewskiego - Muchowiec

		52		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - w rejonie ul. Zamiejskiej - Panewnickiej		07 / 09		Zakończono realizację zadania w zakresie wykonania dróg wraz z oświetleniem ulicznym na terenie osiedla mieszkaniowego Zamiejska-Panewnicka w Katowicach. Wykonano kanalizajcę sanitarną i deszczową wraz z modernizacją nawierzchni ul. Rzecznej. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		5,967,974		5,066,630		0		3,900,735		1,490,666		576,573		0		0		CJ2K2		Ligota - Panewniki

										w tym środki EBI		1,007,395		0		0		0		568,900		438,495		0		0

		53		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - przy ul. Stabika - Bukszpanowej		08		Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz  robót drogowych w ul.Bukszpanowej, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zakończono i odebrano.		środki własne		986,350		1,414,792		0		0		986,350		0		0		0		CJ2K2		Kostuchna

		54		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - zespół mieszkaniowy
przy ul. Morawa		-		Dla zadania założono pozyskanie dokumentacji projektowej od inwestora zewnętrznego. Inwestor nie przekazał dokumentacji w czasie umożliwiającym rozpoczęcie zadania. Odstąpiono od realizacji zadania.		środki własne		0		250,000		0		0		0		0		0		0		CJ2K2		Szopienice - Burowiec

		55		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - zespół domków jednorodzinnych przy ul. Morawa		-		Dla zadania założono pozyskanie dokumentacji projektowej od inwestora zewnętrznego. Inwestor nie przekazał dokumentacji w czasie umożliwiającym rozpoczęcie zadania. Odstąpiono od realizacji zadania.		środki własne		0		400,000		0		0		0		0		0		0		CJ2K2		Szopienice - Burowiec

		56		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Pułaskiego		10/12		Planowane rozpoczęcie realizacji uzbrojenia terenu w zakresie drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem dla osiedla mieszkaniowego w rej. ul. Pułaskiego na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		3,800,000		3,800,000		0		0		0		0		500,000		3,300,000		CJ2K2		Os.Paderews.-Muchowiec

		57		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gościnnej 7a		08		Wykonano adaptacje pomieszczenia przy ul. Gościnnej. Zadanie zakończono i odebrano.		środki własne		27,000		0		0		0		27,000		0		0		0		CJ2K1		Giszowiec

		58		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne		05 / 13		2007r. - Opracowano dokumentację projektową dla II etapu zadania - budynki przy ul. Techników nr  2, 3, 4, 5. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót.  2008r. - Zadanie zakończone i odebrane – II etap budynki przy ul.Techników  23-23A, 25-25A, 27, 29. Przygotowano i ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji projektowych dla budownictwa mieszkaniowego, komunalnego: w  rejonie ul. Bytkowskiej nr 62 – 66; przy ul. Techników III etap; w rejonie ul. Le Ronda, Biniszkiewicza. Dokumentacja w fazie opracowania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wyburzenie istniejącego obiektu i opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku komunalnego przy ul. Andrzeja 23a (zakres KZGM).		Razem                                                 w tym:		34,966,433		31,683,381		4,033,381		2,088,940		7,983,225		190,887		7,500,000		13,170,000		CJ2K3		Obszar miasta

										środki własne		32,344,600		31,683,381		4,033,381		2,088,940		7,983,225		139,054		6,000,000		12,100,000

										środki własne KZGM		2,621,833		0		0		0		0		51,833		1,500,000		1,070,000

		59		Modernizacje w budynkach komunalnych KZGM.		03 / 12		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków komunalnych przy ul. Barbary1/ Mikołowska 44, ul.Mariackiej 10,24,25,25a,28,28a,Francuska7, ul. Katowickiej 46 b,c, ul. Gliwickiej 150, ul. 3-go Maja 7,11,36,  ul. Słowackiego 11, ul. Ziołowej 43, ul. Pogodnej 1, 3, 4 a, b, 5,  ul. Zamenhofa 32 a-d, ul. Krasińskiego 9/ul. Brata Alberta 2, Os. Giszowiec - IV etap sieci energetycznych, ul. Mieszka I 11, ul. Samsonowicza 19, ul. Kościuszki 41, ul. Sienkiewicza 16, ul. Wojewódzkiej 36-38, ul.Św. Jana 10, przyłącza kanalizacyjne do bud.KZGM, ul. Raciborskiej 31-35, ul. Tysiąclecia 5, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Uniczowskiej 36, ul.Techników 15, ul. Wojtalewicza 6, ul. Szarych Szeregów 62. Okna we wspólnotach, ul. Koszalińska 10g, ul. Pogodna 7, ul. Panewnicka 274b, Wilczewskiego 50, ul. Francuskiej 43, ul. Żwirki i Wigury 9, 9a, ul. Ligonia 55, ul. Krasińskiego 7 / ul. Brata Alberta 1, ul. Zamenhofa 34 a-d, Stalmacha 20, ul. PCK 9,  ul. Moniuszki 6/11, ul. Chorzowska 9a, ul. Panewnicka 374b, ul. Kotlarza 10b, ul. Kordeckiego 3-4, ul. Panewnicka 75, , ul. Mariackiej 32, 32a, 32b, 34, ul. Warszawskiej 35,35a,35b.		Razem                                                 w tym:		122,519,471		93,848,514		21,668,514		11,381,888		10,058,574		8,279,512		22,040,555		49,090,427		CJ2		Obszar miasta

										środki własne		122,519,471		93,848,514		21,668,514		11,381,888		10,058,574		8,279,512		22,040,555		49,090,427

										w tym środki EBI		2,728,000		4,147,999		2,728,000		0		0		0.00		0		0

				Zadania z zakresu kanalizacji						Łącznie		62,164,524		65,178,329		34,536,186		15,361,813		12,196,435		50,240		19,850		0

										Ogółem		62,164,524		65,178,329		34,536,186		15,361,813		12,196,435		50,240		19,850		0

										środki własne		59,270,668		60,384,473		32,142,330		14,861,813		12,196,435		50,240		19,850		0

										w tym środki EBI		20,286,964		21,127,668		13,737,264		0		6,549,700		0		0		0

										środki MFOŚiGW		2,893,856		4,793,856		2,393,856		500,000		0		0		0		0

		60		Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja dróg w rejonie ulic Armii Krajowej, Asnyka, Wczasowej		02 / 06		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja kanalizacji  wraz z modernizacją dróg, oświetleniem i odwodnieniem w rejonie dwupoziomowego skrzyżowania ul.Armii Krajowej z torami PKP. Zadanie zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		8,435,761		8,435,761		8,435,761		0		0		0		0		0		CJ1K7		Piotrowice - Ochojec

										środki własne		7,291,905		7,291,905		7,291,905		0		0		0		0		0

										w tym środki EBI		2,687,300		2,687,300		2,687,300		0		0		0		0		0

										środki MFOŚiGW		1,143,856		1,143,856		1,143,856		0		0		0		0		0

		61		Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie ul.Gliwickiej		03 / 09		Budowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową jezdni i oświetlenia na ul.Gliwickiej. Zadanie zakończone i odebrane. W trakcie regulacji stan prawny terenu.		środki własne		23,888,073		22,028,475		7,054,156		7,913,815		8,870,102		50,000		0		0		CJ1K7		Załęże

										w tym środki EBI		10,609,164		10,008,164		4,674,164		0		5,935,000		0		0		0

		62		Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II etap		02 / 04
i 05 / 09		Dokumentacja projektowa opracowana i przekazana do Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach.		Razem                                                 w tym:		3,881,854		3,943,598		3,143,598		68,747		669,419		90		0		0		CJ1K7		Szopienice - Burowiec

										środki własne		2,981,854		3,043,598		2,243,598		68,747		669,419		90		0		0

										w tym środki EBI		0		0		0		0		0		0		0		0

										środki MFOŚiGW		900,000		900,000		900,000		0		0		0		0		0

		63		Kolektor do oczyszczalni Radocha		08		Partycypacja w kosztach budowy, wspólnego z Miastem Mysłowice i Sosnowiec odcinka 0-1 kolektora do oczyszczalni Radocha. Środki przekazano zgodnie z Porozumieniem Komunalnym zawartym w dniu 9.07.2008r. pomiędzy Miastem Sosnowiec i Miastem Katowice w sprawie współfinansowania budowy kolektora Bobrek.		środki własne		590,670		899,807		0		0		590,670		0		0		0		CJ1K7		Janów - Nikiszowiec

		64		Kanalizacja w rejonie Starego Giszowca - II etap		00 / 06		Wykonanie kanalizacji w ul. Młodzieżowej i w rej. ul. Mysłowickiej oraz opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja skanalizowania pozostałych budynków z suchymi W.C. Zadanie zakończono i odebrano.		środki własne		5,496,521		5,496,521		5,496,521		0		0		0		0		0		CJ1K7		Giszowiec

										w tym środki EBI		1,151,700		1,151,700		1,151,700		0		0		0		0		0

		65		Kolektor kanalizacyjny S-3		03 / 07		Opracowano dokumentację projektową dla II etapu zadania – kolektor sanitarny wzdłuż Rowu Podleskiego. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja zadania przekazano do spółki KIWK		środki własne		6,512,009		6,440,229		5,925,229		586,780		0		0		0		0		CJ1K7		Podlesie

										w tym środki EBI		3,590,300		3,590,300		3,590,300		0		0		0		0		0

		66		Kanalizacja w ul. Jastrzębiej		05 / 06		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacji drogi. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		842,641		842,641		842,641		0		0		0		0		0		CJ1K7		Piotrowice - Ochojec

		67		Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103		05 / 10		Zadanie zakończone i odebrane. W trakcie regulacji stan prawny terenu w związku z realizacją drogi po kanalizacji w ul. Bałtyckiej		Razem                                                 w tym:		2,259,449		3,091,537		1,351,537		0		887,911		150		19,850		0		CJ1K7		Ligota - Panewniki

										środki własne		2,259,449		3,091,537		1,351,537		0		887,911		150		19,850		0

										w tym środki EBI		457,800		457,800		457,800		0		0		0		0		0

		68		Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej		05 / 07		Wykonano kanalizację w ul. Krótkiej i Borowej. Zadania zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		3,727,255		4,881,080		647,063		3,080,192		0		0		0		0		CJ1K7		Piotrowice - Ochojec

										środki własne		3,427,255		3,581,080		647,063		2,780,192		0		0		0		0

										w tym środki EBI		378,000		2,434,404		378,000		0		0		0		0		0

										środki MFOŚiGW		300,000		1,300,000		0		300,000		0		0		0		0

		69		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Os. Adama		05 / 07		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągami tłocznymi, kanalizacji deszczowej oraz modernizacja drogi. Zadanie zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		2,670,085		2,681,483		1,351,483		1,318,602		0		0		0		0		CJ1K7		Giszowiec

										środki własne		2,320,085		2,331,483		1,001,483		1,318,602		0		0		0		0

										w tym środki EBI		798,000		798,000		798,000		0		0		0		0		0

										środki MFOŚiGW		350,000		350,000		350,000		0		0		0		0		0

		70		Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja		06 / 07		W wyniku przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni ulicy i chodników w rejonie ul.Rataja. Projekt opracowano. Realizacja zadania przekazano do spółki KIWK		środki własne		131,931		204,481		104,481		27,450		0		0		0		0		CJ1K7		Os. Witosa

		71		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Pięknej i ul. Mikołowskiej		06		Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji ogólnospławnej wraz z modernizacją dróg w rejonie ul. Pięknej i ul. Mikołowskiej. Zadanie zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		118,547		118,547		118,547		0		0		0		0		0		CJ1K7		Brynów cz. wsch. - Os. Zgrzebnioka

										środki własne		118,547		118,547		118,547		0		0		0		0		0

		72		Renaturyzacja stawu "Małgorzata"		-		Odstąpiono od realizacji zadania. Zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska wyrażoną pismem nr. KS.II.MK.0140-8-2/09 z dnia 04.02.09r. nie ma technicznych możliwości zrealizowania zadania w przewidywanym zakresie.		Razem                                                 w tym:		0		140,000		0		0		0		0		0		0		CJ1K3		Giszowiec

										środki własne		0		40,000		0		0		0		0		0		0

										środki MFOŚiGW		0		100,000		0		0		0		0		0		0

		73		Rewitalizacja źródła rzeki Kłodnicy		06 / 07		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja rewitalizacji źródła rzeki Kłodnicy oraz przywrócenie stanu pierwotnego odpływu wód ze źródła rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Skowronków (wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach: Gilów, Czyżyków i Skowronków). Zadanie zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		1,740,971		2,099,168		65,168		1,675,803		0		0		0		0		CJ1		Brynów cz. wsch. - Os. Zgrzebnioka

										środki własne		1,540,971		1,899,168		65,168		1,475,803		0		0		0		0

										środki MFOŚiGW		200,000		200,000		0		200,000		0		0		0		0

										środki KWK "Wujek"		100,000		100,000		0		100,000		0		0		0		0

		74		Kanalizacja wzdłuż ul. Konduktorskiej		07 / 08		Realizacja kanalizacji ogólnospławnej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		1,868,757		3,075,000		0		690,424		1,178,333		0		0		0		CJ1K7		Wełnowiec - Józefowiec

										w tym środki EBI		614,700		0		0		0		614,700		0		0		0

				Zadania z zakresu rekreacji i sportu						Łącznie z przewid.dofin. zewn.		128,877,909		104,951,489		25,120,575		26,006,898		9,815,616		26,841,731		35,916,909		5,176,180

										środki własne		119,847,320		99,337,089		21,120,575		26,006,898		9,466,223		24,287,655		34,096,989		4,868,980

										w tym środki EBI		27,348,175		22,473,456		9,423,456		0		4,184,000		6,240,719		7,500,000		0

										Program łagodzenia skutków restr.w górnictwie		4,000,000		4,000,000		4,000,000		0		0		0		0		0

										środki budżetu państwa		1,846,804		0		0		0		0		1,513,804		333,000		0

										Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		665,355		0		0		0		0		332,355		333,000		0

										przewidywane fundusze strukt. UE		2,518,430		0		0		0		349,393		707,917		1,153,920		307,200

		75		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych miejskich szkół w Katowicach		04 / 10		Zmiana nazwy zadania : Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach 2010r.. Zrealizowano zakres 2007 r. budowy i modernizacji terenowych urządzeń sportowych (boiska, bieżni, piłkochwytów, skoczni i ogrodzenia boiska) dla: Gimn. nr 8, SP nr 12, SP nr 44, Gimn. nr 18, ZSO nr 7, SP nr 67. 2008r. - Gimnazjum nr 8: zrealizowano przebudowę boiska do koszykówki oraz wykonano remont bieżni z robotami towarzyszącymi. Gimnazjum nr 10: zrealizowano przebudowę boiska do koszykówki. Gimnazjum nr 3: zakup i instalacja piłkochwytów. Wykonano dokumentację projektową: SP nr 12 (bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal, piłkochwyty), SP nr 29 (boisko szkolne). 2009r - SP nr 34, SP nr 48, SP nr 5, SP nr 9, SP nr 66 2010r - Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: SP nr 29, ZSP nr 4, ZSI nr 1		środki własne		8,518,400		11,677,903		1,811,903		1,024,215		846,654		2,335,627		2,500,000		0		CJ2K1		Teren miasta

		76		Ośrodek wypoczynkowy "Bolina"		06 / 07		Realizacja modernizacji obiektów dla reaktywacji ośrodka na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez KWK "Wieczorek". Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		3,054,198		3,085,455		853,455		2,200,743		0		0		0		0		CJ2K1		Janów - Nikiszowiec

		77		Ścieżki rowerowe		00/07 i 10/12		2007r. - Zadanie w zakresie trasy rowerowej nr 5 na odcinku od Doliny Trzech Stawów do granicy miasta Sosnowiec, zakończone i odebrane. 2008r. - W związku z koniecznością pozyskania kompletu zgód na wejście w teren dla trasy rowerowej 103, w tym roku nie przewidziano realizacji nowych tras rowerowych. 2009r. - Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji wariantowej i dokumentacji projektowej trasy rowerowej łączącej ośrodek „Bolina” z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze miasta Katowice (nr 3, 5, 101) oraz z miastem Mysłowice. Trwa procedura przetargowa. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		4,238,569		4,487,220		1,463,220		1,975,349		0		0		400,000		400,000		CJ4K2		Teren miasta

		78		Budowa kompoleksu  boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach		08/ 09		Opracowano studium wykonalności inwestycji. Zrealizowano kompleks boisk z ogrodzeniem z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Zadanie zakończone i odebrane.		Razem w tym:		857,244		0		0		0		12,200		845,044		0		0		CJ2K1		Szopienice - Burowiec

										środki własne		149,327		0		0		0		12,200		137,127		0		0

										przewidywane fundusze strukt. UE		707,917		0		0		0		0		707,917		0		0

		79		Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z odziałami integracyjnymi w Katowicach		08/ 09		Zrealizowano przebudowę boiska do piłki nożnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Zadanie zakończono i odebrano.		Razem w tym:		431,893		0		0		0		419,693		12,200		0		0		CJ2K1		Ligota-panewniki

										środki własne		82,500		0		0		0		70,300		12,200		0		0

										przewidywane fundusze strukt. UE		349,393		0		0		0		349,393		0		0		0

		80		Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103 w Katowicach		07 / 11		Opracowano studium wykonalności dla Projektu – Trasa rowerowa nr 103. W trakcie wykonania aktualizacja dokumentacji projektowej.  Złożono wniosek na dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na  lata 2007-2013 dla działania 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne”. Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację trasy rowerowej nr 103 w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji.		Łącznie		2,231,657		1,792,181		0		123,708		9,817		9,306		812,646		1,276,180		CJ4K2		Teren miasta

										Razem                                                 w tym:		1,617,257		1,792,181		0		123,708		9,817		9,306		505,446		968,980

										środki własne		1,617,257		1,177,781		0		123,708		9,817		9,306		505,446		968,980

										przewidywane fundusze strukt. UE		614,400		614,400		0		0		0		0		307,200		307,200

		81		Modernizacja stadionu w Piotrowicach przy ul. Asnyka		-		Zadanie do realizacji w latach nastepnych.		środki własne		0		3,100,000		0		0		0		0		0		0		CJ2K1		Piotrowice - Ochojec

		82		Modernizacja ośrodka sportowego
przy ul. Alfreda 1		07 / 11		W związku z podziałem zadania na dwa etapy dokonano podziału opracowanej dokumentacji na etap I i II. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót I etapu-przebudowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie w trakcie realizacji.		Łącznie		11,635,236		1,550,000		0		50,000		221,816		13,420		7,850,000		3,500,000		CJ2K1		Wełnowiec - Józefowiec

										Razem                                                 w tym:		11,635,236		1,550,000		0		50,000		221,816		13,420		7,850,000		3,500,000

										środki własne		11,635,236		1,550,000		0		50,000		221,816		13,420		7,850,000		3,500,000

										w tym środki EBI		4,500,000		0		0		0		0		0		4,500,000		0

										w tym środki MFOŚiGW		1,350,000		0		0		0		0		0		1,350,000		0

		83		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno sportowych na os. Witosa		05 / 06		Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej i realizacja obiektu rekreacyjnego z elementami funkcji sportu na terenie u zbiegu ulic Witosa - Ossowskiego. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		640,226		640,226		640,226		0		0		0		0		0		CJ4K2		Os. Witosa

		84		Kompleks obiektów sportowych
przy ul. 11 Listopada
w Szopienicach		05 / 07		Zrealizowano kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada.		Razem                                                 w tym:		24,147,988		23,976,546		12,076,546		12,071,442		0		0		0		0		CJ2K1		Szopienice - Burowiec

										środki własne		20,147,988		19,976,546		8,076,546		12,071,442		0		0		0		0

										w tym środki EBI		6,983,256		15,413,256		6,983,256		0		0		0		0		0

										Program łagodzenia skutków restr.w górnictwie		4,000,000		4,000,000		4,000,000		0		0		0		0		0

		85		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantor"		05 / 06 i 08/10		Planowane zakończenie realizacji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantor" wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		7,735,278		1,572,039		122,039		0		61,000		7,292,239		260,000		0		CJ2K1		Janów - Nikiszowiec

										środki własne		6,554,474		1,572,039		122,039		0		61,000		6,111,435		260,000		0

										w tym środki EBI		3,938,034		0		0				0		3,938,034		0		0

										środki budżetu państwa		1,180,804		0		0		0		0		1,180,804		0		0

		86		Zagospodarowanie akwenu "Dolina Trzech Stawów"		05 i 08 / 10		Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania akwenu "Dolina Trzech Stawów”. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Planowana realizacja modernizacji akwenu wodnego dla potrzeb kąpieliska strzeżonego wraz z zagospodarowaniem terenu.		środki własne		6,474,930		1,090,000		24,000		0		7,930		71,370		6,371,630		0		CJ4K2		Os.Paderewskiego - Muchowiec

										w tym środki EBI		3,000,000		0		0		0		0		0		3,000,000		0

		87		Kąpielisko "Zadole" przy
ul. Wczasowej 8		06 / 08		Zrealizowano przebudowę zaplecza kapieliska. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		4,904,573		5,096,732		53,680		2,204,249		2,646,644		0		0		0		CJ2K1		Ligota - Panewniki

										w tym środki EBI		1,670,000		0		0		0		1,670,000		0		0		0

		88		Modernizacja stadionu "Koszutka", przy ul. Grażyńskiego		05 / 06		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja I etapu - kanalizacji ogólnospławnej, 2 boisk do piłki nożnej, rozbiórki trybun, miejsc postojowych i ogrodzenia oraz II etapu - kontenerowego pawilonu socj. biurowego, oświetlenia i budowy trybun. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		5,813,895		5,813,895		5,813,895		0		0		0		0		0		CJ2K1		Koszutka

										w tym środki EBI		2,440,200		2,440,200		2,440,200		0		0		0		0		0

		89		Strefy aktywności rodzinnej		06 i 09 / 10		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie zadania, z którym podpisano umowę. Planowane opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja integracyjnych placów zabaw dla dzieci,  z zakładanym wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		1,851,835		1,446,873		270,402		0		0		48,800		1,532,633		0		CJ4K2		Teren miasta

										środki własne		1,005,115		446,873		270,402		0		0		48,800		685,913		0

										przewidywane fundusze strukt. UE		846,720		0		0		0		0		0		846,720		0

										przew. środki MENiS		0		0		0		0		0		0		0		0

		90		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zamkowej		06		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zamkowej, wykonanie boisk o nawierzchni asfaltowej do koszykówki - siatkówki, piłki nożnej, tenisa oraz placu zabaw i urządzenie przyległego terenu zielonego.Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		734,517		734,517		734,517		0		0		0		0		0		CJ2K1		Janów - Nikiszowiec

		91		Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Siwka		06 / 10		Zrealizowano zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		8,496,872		9,407,569		57,569		10,255		4,064,082		4,214,966		150,000		0		CJ2K1		Dąbrówka Mała

										w tym środki EBI		3,870,452		3,045,000		0		0		2,114,000		1,756,452		0		0

		92		Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego		06 / 09		Zrealizowano boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		4,614,148		4,323,211		200,000		1,497,577		14,077		2,902,494		0		0		CJ2K1		Kostuchna

		93		Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada		07		Zrealizowano przebudowę układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.		środki własne		2,720,144		4,208,000		0		2,720,144		0		0		0		0		CJ2K1		Szopienice - Burowiec

		94		Boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera		06 / 07		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja nowej nawierzchni boiska sportowego wraz z infrastrukturą, nowych siatek ochronnych, bramek, koszy itp. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		474,092		536,852		86,852		387,240		0		0		0		0		CJ2K1		Zarzecze

		95		Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3		06 / 08		Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano boisko sportowe z biężnią i placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		1,106,642		1,234,952		34,952		299,999		771,691		0		0		0		CJ2K1		Załęże

										w tym środki EBI		400,000		0		0		0		400,000		0		0		0

		96		Tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki		06		Opracowanie dok.proj.i realizacja przywrócenia istniejącego toru saneczkowego do stanu bezpiecznego użytkowania (roboty ziemne i towarzyszące - zieleń izolacyjna). Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		230,000		230,000		230,000		0		0		0		0		0		CJ2K1		Brynów cz. wsch. - Os. Zgrzebnioka

		97		Hala sportowa przy ul. Granicznej 46		06 / 07		Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano halę sportową zlokalizowaną przy Gimnazjum Nr 4 przy ul. Granicznej 46. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		1,211,747		1,240,000		40,000		1,171,747		0		0		0		0		CJ2K1		Os.Paderewskiego - Muchowiec

		98		Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej		06 / 09		Zrelizowano boisko treningowe przy ul. Sołtysiej. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		2,073,367		1,957,320		7,320		270,230		740,011		1,055,806		0		0		CJ2K1		Podlesie

										w tym środki EBI		546,233										546,233		0		0

		99		Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Gliwickiej		-		Zadanie do realizacji w latach następnych.		środki własne		0		15,150,000		0		0		0		0		0		0		CJ2K1		Załęże

		100		Budowa kompleksu sporowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”		09		Zrealizowano budowę kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012  ( teren  istniejącego Kąpieliska Bugla położonego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 26 d).  Zadanie zakończono i odebrano.		Łącznie		1,479,738		0		0		0		0		1,479,738		0		0		CJ4K2		Zalęże

										Razem w tym:		1,479,738		0		0		0		0		1,479,738		0		0

										środki własne		814,384		0		0		0		0		814,384		0		0

										środki budżetu państwa		333,000		0		0		0		0		333,000		0		0

										Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		332,355		0		0		0		0		332,355		0		0

		101		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy przy ul. Gliwickiej		10		Planowane opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska sportowego  w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Gliwickiej. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem w tym:		2,240,000		0		0		0		0		0		2,240,000		0		CJ4K2		Załęże

										środki własne		1,574,000		0		0		0		0		0		1,574,000		0

										środki budżetu państwa		333,000		0		0		0		0		0		333,000		0

										Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		333,000		0		0		0		0		0		333,000		0

		102		Modernizacja basenów na kąpielisku Bugla.		09/10		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji basenów na kąpielisku "Bugla", w tym budowa basenów dla dzieci, budowa basenu rekreacyjnego, budowa boisk do piłki plażowej, modernizacja basenu 50x25m, modernizacja zjeżdżalni wodnej, budowa przepompowni ścieków, zagospodarowanie terenu. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		15,360,720		0		0		0		0		6,560,720		8,800,000		0		CJ4K2		Zalęże

		103		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Księżnej Jadwigi Śląskiej		10		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy al. Księżnej Jadwigi Śląskiej. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		650,000		0		0		0		0		0		650,000		0		CJ4K2		Os. Tysiąclecia

		104		Zagospodarowanie terenu przy ul. Piastów 5, 7 pod funkcje sportowo-rekreacyjne		10		Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Piastów 5, 7 pod funkcje sportowo-rekreacyjne. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		350,000		0		0		0		0		0		350,000		0		CJ4K2		Os. Tysiąclecia

		105		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabskiego		10		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Grabskiego. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		1,000,000		0		0		0		0		0		1,000,000		0		CJ4K2		os. Witosa

		106		Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach		10		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Śródmieście, Nikiszowiec - Janów, Ligota - Panewniki, Piotrowice - Ochojec. Zadanie w trakcie realizacji.		środki włąsne		3,000,000		0		0		0		0		0		3,000,000		0		CJ4K2		Śródmieście, Nikiszowiec-Janów, Ligota - Panewniki, Piotrowice - Ochojec

				Zadania z zakresu kultury						Łącznie z przewid.dofin. zewn.		34,456,508		38,752,629		7,711,409		2,996,141		4,068,489		4,102,499		11,527,970		4,050,000

										środki własne		31,284,745		34,502,629		7,711,409		2,996,141		4,068,489		3,560,080		8,898,626		4,050,000

										w tym środki EBI		10,185,775		4,835,775		4,835,775		0		2,250,000		0		2,100,000		1,000,000

										przewidywane fundusze strukt. UE		3,171,763		4,250,000		0		0		0		542,419		2,629,344		0

		107		Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Gliwickiej 214		04 / 06		Inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji i rozbudowy obiektu przy ul. Gliwickiej 214 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		2,855,947		2,855,947		2,855,947		0		0		0		0		0		CJ2K1		Załęże

										w tym środki EBI		1,260,000		1,260,000		1,260,000		0		0		0		0		0

		108		Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury		04 / 07		Zmodernizowano obiekt użytkowy przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury.		środki własne		6,493,364		6,772,888		4,231,668		2,261,696		0		0		0		0		CJ2K1		Os. Tysiąclecia

										w tym środki EBI		3,575,775		3,575,775		3,575,775		0		0		0		0		0

		109		Muzeum Historii Katowic - oddział Nikiszowiec		05/07 i 09/10		Zmiana nazwy zadania:Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		3,906,840		5,423,487		123,487		8,540		0		639,283		3,135,530		0		CJ4K1		Janów - Nikiszowiec

										środki własne		735,077		1,173,487		123,487		8,540		0		96,864		506,186		0

										przewidywane fundusze strukt. UE		3,171,763		4,250,000		0		0		0		542,419		2,629,344		0

		110		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice"		05 / 10		Realizacja modernizacji istniejącego obiektu MDK "Zawodzie" - filia "Bogucice" oraz dobudowa nowego skrzydła budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, wod-kan i co. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		9,302,798		4,721,697		91,697		613,177		1,679,376		2,809,108		4,109,440		0		CJ2K1		Bogucice

										w tym środki EBI		505,000		0		0		0		505,000		0		0		0

		111		Miejski Dom Kultury "Dąb" -
filia MDK "Koszutka"		06 / 11		Przygotowano i przeprowadzono przetargi na wykonanie rozbiórki nieużytkowanego budynku ( budynek byłego miejskiego przedszkola ) przy ul. Krzyżowej 1 w Katowicach oraz na opracowanie projektu pn.: Miejski Dom Kultury Koszutka - filia Dąb. Wykonano rozbiórkę budynku. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		7,675,068		4,051,720		31,720		0		0		93,348		3,500,000		4,050,000		CJ2K1		Dąb

										w tym środki EBI		3,100,000		0		0		0		0		0		2,100,000		1,000,000

		112		Modernizacja obiektu GCK		05		Odstąpienie od zakresu inwestycyjnego modernizacji obiektu Górnośląskiego Centrum Kultury w związku z planowaną budową nowej siedziby NOSPR w Katowicach.		środki własne		35,380		35,380		35,380		0		0		0		0		0		CC1K2		Śródmieście

		113		Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II oraz zagospodarowanie placu Jana Pawła II.		06		Realizacja pomnika Papieża Jana Pawła II oraz zagospodarowanie placu Jana Pawła II. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		218,531		218,531		218,531		0		0		0		0		0		CC1		Śródmieście

		114		Budowa cokołu
i zagospodarowanie otoczenia pomnika gen. Jerzego Ziętka		05		Realizacja zagospodarowania parku wokół pomnika gen. J.Ziętka i cokołu pomnika, w powiązaniu kompozycyjnym z istn. Pomnikiem Powstańców Śląskich, na podst. dokumentacji projektowej dostarczonej przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika gen. J.Ziętka. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		67,980		67,980		67,980		0		0		0		0		0		CC1K7		Śródmieście

		115		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" przy
ul. Marcinkowsliego 13		07 / 08		Zmodernizowano Miejski Dom Kultury "Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13. Zadanie zakończono i odebrano.		środki własne		2,053,718		2,150,000		0		112,728		1,940,990		0		0		0		CJ2K1		Zawodzie

										w tym środki EBI		1,745,000		0		0		0		1,745,000		0		0		0

		116		Miejski Dom Kultury "Południe" - filia przy ul. Jankego 136		-		Zadanie do realizacji w latach następnych.		środki własne		0		600,000		0		0		0		0		0		0		CJ2K1		Piotrowice - Ochojec

		117		Miejski Dom Kultury "Szopienice" przy
ul. Hallera 28		-		Zadanie do realizacji w latach następnych.		środki własne		0		3,000,000		0		0		0		0		0		0		CJ2K1		Szopienice - Burowiec

		118		Miejski Dom Kultury "Ligota" przy ul. Franciszkańskiej		-		Zadanie do realizacji w latach następnych.		środki własne		0		7,150,000		0		0		0		0		0		0		CJ2K1		Ligota - Panewniki

		119		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16 przy ul. Wajdy 21		08 / 09		Modernizacja budynku filii bibliotecznej nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Wajdy 21 w Katowicach. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		950,566		980,000		0		0		448,123		502,443		0		0		CJ2K1		Bogucice

		120		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. Piastów 20		09 / 10		Opracowano projekt modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach. Jest przygotowany wniosek o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w wys. 380 000zł. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem		841,316		670,000		0		0		0		58,316		783,000		0		CJ2K1		Os. Tysiąclecia

										środki własne		841,316										58,316		783,000		0

		121		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzyśki 19 b		06		Zagospodarowanie terenu wokół budynku (utwardzone dojścia i zieleń). Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		54,999		54,999		54,999		0		0		0		0		0		CJ2K1		Załęska Hałda - Brynów - cz. zach.

				Zadania z zakresu dróg
i komunikacji						Łącznie z przewid.dofin. zewn.		341,315,721		151,236,441		31,885,441		43,895,696		54,513,751		69,799,066		40,281,163		100,940,604

										środki własne		336,525,321		142,736,441		31,885,441		43,895,696		49,723,351		69,799,066		40,281,163		100,940,604

										w tym środki EBI		59,512,723		49,762,200		16,845,603		0		27,370,000		2,547,120		12,750,000		0

										środki budżetu państwa		2,687,400		0		0		0		2,687,400		0		0		0

										środki rezerwy subwencji ogólnej		2,103,000		0		0		0		2,103,000		0		0		0

		122		Budowa ul. ks. Woźniaka		04 / 07		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja połączenia drogowego ul. Lwowskiej z ul. Krakowską dla rewitalizacji terenów poprodukcyjnych HMN "Szopienice". Zadanie zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		5,619,474		6,299,192		5,599,192		20,282		0		0		0		0		CT3		Szopienice - Burowiec

										w tym środki EBI		5,401,872		5,401,872		5,401,872		0		0		0		0		0

		123		Połączenie drogowe ul. Japońskiej z ul. Koreańską		04 / 06		Brak dostępności terenu. Rezygnacja z kontynuacji zadania zgodnie z uchwałą RJP.		środki własne		259		259		259		0		0		0		0		0		CT3		Ligota - Panewniki

		124		Przejście podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Zadole		04 / 10		Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano obiekt z uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego.Zadanie zakończone i odebrane. Uregulowanie spraw terenowo - prawnych w związku z realizacją przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Zadole.		środki własne		12,660,934		10,754,821		2,837,821		5,150,158		4,558,852		14103		100,000		0		CJ1		Ligota - Panewniki

										w tym środki EBI		4,100,000		4,101,090		0		0		4,100,000		0		0		0

		125		Połączenie drogowe
ul. Damrota z ul. Francuską		05 / 10		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja połączenia drogowego z miejscami postojowymi dla obsługi komunikacyjnej terenu położonego pomiędzy ul. Damrota a ul. Francuską w związku z realizacją obiektów Sądu Okręgowego. Zadanie zakończone i odebrane. W trakcie regulacji stan prawny terenu.		Razem                                                 w tym:		14,369,882		16,895,360		195,360		2,192,022		11,672,187		10,314		300,000		0		CT3		Os. Paderewskiego - Muchowiec

										środki własne		12,266,882		16,895,360		195,360		2,192,022		9,569,187		10,314		300,000		0

										w tym środki EBI		6,500,000		5,418,000		0		0		6,500,000		0		0		0

										środki rezerwy subwencji ogólnej		2,103,000		0		0		0		2,103,000		0		0		0

		126		Obwodnica Siemianowic Śl.
i Czeladzi - włączenie do układu drogowego Katowic		06 / 09		Przebudowano skrzyżowania ulic Leopolda, Le Ronda, Wiertnicza, Budowlana, Siemianowicka. Zadanie zakończone i odebrane.		Razem w tym:		6,492,408		5,356,517		56,517		2,450,145		3,139,852		845,895		0		0		CT2K2		Dabrówka Mała

										środki własne		3,805,008		5,356,517		56,517		2,450,145		452,452		845,895		0		0

										w tym środki EBI		430,000		1,050,000		0		0		430,000		0		0		0

										Środki budżetu państwa		2,687,400		0		0		0		2,687,400		0		0		0

		127		Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej		06 / 08		Przebudowano ulicę Słowackiego od ulicy Mikołowskiej/Matejki do granicy działek PKP w rejonie przejścia podziemnego. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		986,065		2,059,000		0		36,417		949,648		0		0		0		CT3		Śródmieście

										w tym środki EBI		315,000		0		0				315,000		0		0		0

		128		Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Dębową		09 / 10		Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej połączenia drogowego układu komunikacyjnego Silesia City Center z ul.Jabłoniową (etap I). Projekt w trakcie opracowania. Planowana realizacja połączenia drogowego układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Jabłoniową w zakresie realizacji ciągu postojowego z funkcją łącznika na terenie pomiędzy ulicą Jabłoniową i drogą przebiegającą w rejonie osiedla "Dębowe Tarasy". Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		1,006,100		1,250,000		0		0		0		6,100		1,000,000		0		CT3		Dąb

		129		Przedłużenie ul. Malwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej - etap II		09 / 10		Opracowanie dokumentacji projektowej po uzgodnieniu spraw terenowo – prawnych i realizacja II etapu zadania - połączenia ul. Malwy do ul. Marzanny. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		1,958,440		1,965,000		0		0		0		63,440		1,895,000		0		CT3		Podlesie

		130		Droga łącząca ul. Wita Stwosza z terenami inwestycyjnymi w rej. hotelu "Diament"		06		Realizacja drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		195,470		195,470		195,470		0		0		0		0		0		CT3		Brynów cz. wsch. - Os. Zgrzebnioka

		131		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon		05/06 i 09/11		Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Zadanie zrealizowano i odebrano ( droga łącząca Spółkę „ESAB” i inne tereny dawnej Huty Baildon z ul.Chorzowską w Katowicach z odwodnieniem, kan. deszczową, oświetleniem i sygnalizacją świetlną). Planowana realizacja drogi publicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla zjazdu z DTŚ w kierunku obiektów ESAB oraz zapewnienie dojazdu do obiektów centrum biurowego Silesia Business Park na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		7,686,853		5,789,999		199,999		1,982,460		0		3,004,393		100,000		2,400,000		CT3		Dąb

		132		Przebudowa skrzyżowania ulic Ligocka – Załęska		07 / 10		Zrealizowano budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Załęska – Ligocka w Katowicach. Zadanie zakończone i odebrane. W trakcie regulacji stan prawny terenu.		środki własne		2,767,481		2,536,000		0		61,641		2,523,060		42,781		140,000		0		CT3		Załęska Hałda-Brynów-cz. zach.

										w tym środki EBI		760,000		0		0		0		760,000		0		0		0

		133		Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu		10 / 13		Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przez miasto Chorzów dla zakresu obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych Katowic. Miasto Chorzów, nie wystąpiło z wnioskiem o płatność.		środki własne		6,236,267		710,000		0		0		0		0		236,267		6,000,000		CT2K5		Dąb

		134		Przebudowa układu drogowego w rejonie ulic Dolnej i Przekopowej		-		Zadanie do realizacji w latach następnych.		Razem                                                 w tym:		0		10,000,000		0		0		0		0		0		0		CT3		Załęska Hałda - Brynów - cz. zach.

										środki własne		0		1,500,000		0		0		0		0		0		0

										fundusze strukt. UE		0		8,500,000		0		0		0		0		0		0

		135		Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Grabskiego i ul. Kwiatkowskiego		-		Zadanie do realizacji w latach nastęonych.		środki własne		0		215,000		0		0		0		0		0		0		CT3		Os. Witosa

		136		Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Rzeszótki do ul. Kłodnickiej		-		W związku z niedostarczeniem przez inwestora zewnętrznego dokumentacji projektowej odstąpiono od realizacji zadania.		środki własne		0		1,464,000		0		0		0		0		0		0		CT3		Ligota - Panewniki

		137		Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca obsługę komunikacyjną terenów po południowej stronie DTŚ, między węzłami "Mieszka" -"Gałeczki"		10/11		Opracownie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z oświetleniem i odwodnieniem jako jezdni serwisowej-zbiorczej zapewniającej obsługę komunikacyjną terenów po południowej stronie DTŚ, między węzłami "Mieszka" -"Gałeczki". Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie projektu. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		4,200,000		0		0		0		0		0		300,000		3,900,000		CT3		Teren miasta

		138		Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice		10 /13		Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania i dostosowania terenów oraz poszczególnych peronów przystankowych na potrzeby obsługi Szybkiej Kolei Regionalnej Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto – Katowice. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		2,300,000		0		0		0		0		0		300,000		2,000,000		CT2K1		Teren miasta

		139		Przedłużenie ul. Swinarskiego Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - w rejonie ul. Swinarskiego		-		Zadanie zrealizowano w ramach zadania "Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe"		środki własne		0		0		0		0		0		0		0		0		CT3		Zarzecze

		140		Inwestycje drogowe MZUiM		04 / 10		Inwestycje drogowe MZUiM (2007-2008r.) przebudowa: ul. Sienkiewicza, ul. Opolskiej, ul. Reymonta, ul. Dąbrowskiego, ul. Zacisze, ul. Chopina, ul. Batorego, łącznika ul. Sienkiewicza - Plebiscytowej, ul. Północnej, ul. Osiedlowej, dojazdu do "Superjednostki" ul. Tysiąclecia, ul. Granicznej, ul. Chrobrego, Al. Korfantego, ul. Wiosny Ludów, ul. Mysłowickiej, ul. Szarych Szeregów, ul. Brynowskiej - Woźniczki - Kępowej, parking przy ul. Ułańskiej.ul. Chorzowska, ul. Bogucickiej, skrzyżowania ul. Roździeńska - Obr. Westerplatte, ul. Kościuszki, sygnaliz. ul. Szopienickiej, sygnaliz. skrzyżowań ul. Szopienicka - Górniczego Dorobku, ul. Lwowska - Oswobodzenia oraz DK 86 - ul. Lędzinskiej, ul. Kołodzieja, ul. Kaskady, ul. Mikołowskiej, ul. Sobieskiego, ul. Ligonia, ul. Głowackiego, ul. Konckiego, ul. Roździeńskiego 86-90, ul. Krzywoustego, ul. Gorzyckiej, ul. Gaszowickiej . ul. Rogosza, ul. Andrzeja, ul. Krzywej ul. Plebiscytowej, ul. Mysłowickiej – Szopienickiej, ul. Powstańców, ul. Murckowskiej, ul. Piastów, ul. Kołodzieja, ul. Krakowskiej, ul. Rolnej, ul. 73 Pułku Piechoty, ul. Słonecznej.		środki własne		178,930,958		82,489,221		21,159,221		31,258,925		30,374,992		65,137,820		31,000,000		0		CT3		Teren miasta

								Inwestycje drogowe MZUiM (2009r.) Opracowano dokumentacę projektową i zrealizowano przebudowę:ul. Królowej Jadwigi,  ul. Rybnicka, ul. Barbary, ul. Sobieskiego, ul. Czarneckiego, ul. Morcinka, ul. Szwoleżerów, ul. Kępowa, Plac pod Lipami, ul. Gościnna, ul. Baczyńskiego, ul. Rymarska + Rynek, ul. Kocura, ul. Głogowa, ul. Kossak-Szczuckiej, ul. Porcelanowa, ul. Radosna, ul. Krakowska, ul. Obroki, ul. Gdańska, ul. Zadole, ul. Partyzantów, ul. Bronisławy, ul. Swidnicka, ul. Zielonogórska, ul. Grzyśki, ul. Styczniowa, ul. Plebiscytowej, ul. Ligonia, ul. Jagiellońska, ul. Wita Stwosza, ul. Powstańców, ul. Kochanowskiego, ul, 1-go Maja 162 a-d, skrzyżowania ul. Graniczna - Sikorskiego, ul. Szeptyckiego, ul. Mieszka I, ul. Kolista - Pszczyńska, ul. Bielska, ul. Witosa, ul. Morawa, ul. Bagienna, ul. Szopienicka, ul. A. Krajowej-Żołnierska, ul. Jankego, ul. Grota Roweckiego, ul. Panewnicka, ul. Śląska, ul. Sowińskiego, ul. Spokojna,		w tym środki EBI		41,582,056		31,897,443		11,019,936		0		15,265,000		2,547,120		12,750,000		0

								dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE, ul. Armii Krajowej(od ul. Migdałowców do ul. Uniczowskiej), ul. Panewnicka(do oczyszczalni.)  ul. Oswobodzenia, ul. Boya Żeleńskiego, ul. Szczecińska, ul. Ligocka, ul. Mikołowska, ul. Kościuszki,ul. Uniczowska, ul. Murckowska, ul. Bagienna, ul. Mysłowicka, ul. 73 Pułku piechoty, ul. Beskidzka, ul. Kołodzieja, ul. Lwowska, ul. Medyków, ul. Górniczego Dorobku, ul. Bytkowska, ul. Bukszpanowa, ul. Bracka, ul. Dębowa, ul. Bukowa, ul. Dobrego Urobku, ul. Załęska, ul. Bocheńskiego, ul. Mikołowska-Kopernika, ul. Jankego-Szenwalda, modernizacja obiektu drogowo mostowego ul. Szeptyckiego.

		141		Oświetlenie ulic WGK		06 / 09		Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego (2007-2008r.): ul. Drozdów, ul. Pukowca, ul. Zimowa, ul. Mroźna, ul. Łopianowa, ul. Orzechowa, Osiedle Witosa, ul. Bednorza, ul. Magazynowa, ul. Sasanek. Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego: ul. Uklejowa, ul. Kowalówki, ul. Dulęby, ul. Kijowska 53, ul.Cietrzewi, ul. Czarnuszki, ciąg pieszy Wesołowska - Przyjazna, iluminacja obiektów, dojście do posesji na ulicy Gliwickiej  30, Wykonano zasilanie oświetlenia ulicy Kolońskiej, Cegielnia Murcki. Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego: ul. Upadowa, ul. Pliszek, ul. Źarnowcowa, ul. Bronisławy. Wiadukt przy ul. Murckowskiej, ul. Bielska, os. Tysiąclecia przedłużony termin realizacji zadania na 2009 r.		środki własne		7,075,629		3,256,603		1,641,603		743,648		1,295,160		674,219		2,721,000		0		CJ1		Teren miasta

								Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia ulicznego (2009r.) : ul. Czecha na wys. Nr 1a, ul. Spółdzielczości, ul. Zgody, ul. Sołtysia, ścieżka spacerowa na os. Szenwalda,  trakt pieszy przy ul. Obroki 63a-61a-59a-57a, Słonecznikowa, łączniki pomiędzy ul. Rybnicką a ul. Lompy, os. Paderewskiego odc. od ul. Granicznej do przedszkola i od ul. Szeptyckiego w kier. apteki, ul. Krakowska (od Mysłowic do Lwowskiej) ul. Stara Bielska, ul. Ułańska. Iluminacja obiektów: Budynek Muzeum Historii, Pomnik Żołnierza Polskiego. Projekty oraz wstępna koncepcja w zakresie ograniczenia zużycia energii do oświetlenia.		w tym środki EBI		423,795		423,795		423,795		0		0		0		0		0

		142		„Modernizacja ul. 1 Maja  na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu		09/10		Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie modernizacji drogi publicznej z oświetleniem i odwodnieniem - ul. 1 Maja  na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu.  Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wybrano wykonawcę projektu. Trwa projektowanie. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		12,206,500		0		0		0		0		0		788,896		11,417,604		CT3K1		Zawodzie

		143		Przedłużenie ul. Szybowcowej		09/12		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postepowania wybrano wykonawcę projektu. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		4,473,000		0		0		0		0		0		300,000		4,173,000		CT3		Os.Paderewskiego - Muchowiec

		144		Wykonanie połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach		10 / 13		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		2,800,000		0		0		0		0		0		200,000		2,600,000		CT3K2		Piotrowice ochojec

		145		Przedłużenie ul. Grundmana na południe - w kierunku ul. Bocheńskiego oraz Autostrady A4 w Katowicach.		10 / po 13		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi głównej i zbiorczej o 4 pasach ruchu z chodnikiem po obu stronach wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz wiaduktami i ewentualnym tunelem. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		65,300,000		0		0		0		0		0		500,000		64,800,000		CT2K2		Śródmieście - Załęże

		146		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westrplatte (plac Powstańców Śląskich)		10 /11		Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ulic wraz z infrastrukturą i przeksztłcenia ul. Obrońców Westerplatte, na odcinku od pl. Powstańców Śląskich do ul. Brynicy w ciąg pieszy. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		3,000,000		0		0		0		0		0		300,000		2,700,000		CT2K2		Szopienice - Burowiec

		147		Połączenie drogowe 
ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja		10 /11		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		1,050,000		0		0		0		0		0		100,000		950,000		CT2K2		Zawodzie

				Zadania z zakresu pomocy dla wyższych uczelni						Ogółem		42,583,245		40,973,339		5,143,339		6,249,906		5,230,000		1,370,000		10,830,000		13,760,000

		148		Nadbudowa budynku Rektoratu i adaptacja budynku po NBP dla Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz modernizacja i termomodernizacja elewacji budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach		05 i 07 / 08		Pomoc miasta w realizacji inwestycji nadbudowy budynku Rektoratu i adaptacji budynku po NBP dla Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej oraz modernizacji i termomodernizacji elewacji budynku Wydziału Filologicznego przy pl. Sejmu Śląskiego dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.		środki własne		4,650,000		6,350,000		1,250,000		1,400,000		2,000,000		0		0		0		CM1K2		Śródmieście

		149		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF w Katowicach		08		Pomoc miasta w realizacji modernizacji stadionu lekkoatletycznego Akademii Wychowania Fizycznego, zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 84 w Katowicach. W 2008 roku przekazano dotację w wysokości 2 300 000 zł.		środki własne		2,300,000		2,300,000		0		0		2,300,000		0		0		0		CM1K2		Śródmieście

		150		Budowa Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach		10 / 13		Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy obiektu Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2010 roku planowane przekazanie dotacji w wys. 923 000 zł. W dyspozycji Wydziału Inwestycji środki w wysokości 77 000 zł na organizację konkursu urbanistyczno - architektonicznego. Całkowita wartość nakładów z budżetu miasta na ten cel w latach 2009-2011 to 10 000 000 zł.		środki własne		10,000,000		10,000,000		0		0		0		0		1,000,000		9,000,000		CM1K2		Śródmieście

		151		Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka		05 i 09/ 11		Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej dla Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach (na podst. dokumentacji projektowej opracowanej przez UŚ w uzg. z AE), zlokalizowanej w rejonie ul. Bankowej i rz. Rawy.		środki własne		9,583,339		9,583,339		383,339		0		0		570,000		5,030,000		3,600,000		CM1K2		Śródmieście

		152		Budowa Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA w Katowicach		06 / 07		Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA przy ul. Damrota.		środki własne		7,640,000		7,640,000		3,640,000		4,000,000		0		0		0		0		CM1K2		Śródmieście

		153		Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
w Katowicach		05 / 10		Pomoc miasta w realizacji modernizacji sal audytoryjnych oraz elewacji budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii przy ul. Krasińskiego 8.		środki własne		3,600,000		3,800,000		920,000		780,000		800,000		600,000		500,000		0		CM1K2		Śródmieście

		154		Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektów dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na otwarty park form przestrzennych		07/10		Pomoc miasta w przeprowadzeniu konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz w wykonaniu dokumentacji projektowej inwestycji budowy między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych.		środki własne		1,299,906		1,300,000		0		69,906		130,000		0		1,100,000		0		CM1K2		Śródmieście

		155		Modernizacja budynku Rektoratu Akademii Muzycznej w Katowicach		09		Pomoc miasta w realizacji modernizacji budynku Rektoratu Akademi Muzycznej.		środki własne		200,000		0		0		0		0		200,000		0		0		CM1K2		Śródmieście

		156		Modernizacja budynku Rektoratu Akademii Ekonomicznej w Katowciach przy ul. 1 Maja 50		10/ 11		Pomoc miasta w realizacji modernizacji budynku Rektoratu Akademii Ekonomicznej. W 2010 roku  planowane przekazanie dotacji w  wysokości 3 200 000 zł. Całkowita wartość nakładów z budżetu miasta na ten cel w latach 2010-2011 to 4 360 000 zł.		środki własne		4,360,000		0		0		0		0		0		3,200,000		1,160,000		CM1K2		Zawodzie

				Zadania z zakresu budowy oraz modernizacji szkół, przedszkoli oraz obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej						Łącznie z przewid.dofin. zewn.		68,847,957		17,269,562		3,931,862		709,524		1,883,161		4,242,447		29,173,145		28,907,818

										środki własne		31,086,427		11,024,562		3,781,862		709,524		1,633,161		3,720,489		15,104,590		6,136,801

										w tym środki EBI		4,449,536		1,999,536		1,999,536		0		0		0		2,450,000		0

										środki MFOŚiGW		400,000		550,000		150,000		0		250,000		0		0		0

										środki WFOŚiGW		6,009,875		0		0		0		0		521,958		5,046,772		441,145

										przewidywane fundusze strukt. UE		28,121,655		0						0		0		8,149,783		19,971,872

										Środki budżetu państwa		3,230,000		0						0		0		872,000		2,358,000

		157		Gimnazjum nr 7 
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8)
przy ul. Gliwickiej 276		06		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji kotłowni na potrzeby c.o i c.w.u. Zadanie zakończone i odebrane.		Razem w tym:		289,151		289,151		289,151		0		0		0		0		0		CJ2K1		Załęże

										środki własne		139,151		139,151		139,151		0		0		0		0		0

										środki MFOŚiGW		150,000		150,000		150,000		0		0		0		0		0

		158		Szkoła Podstawowa nr 42
przy ul. Wiosny Ludów 22		05 / 07		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przewiązki łączącej budynki szkolne. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		2,510,111		2,537,434		2,165,734		344,377		0		0		0		0		CJ2K1		Szopienice - Burowiec

										w tym środki EBI		1,999,536		1,999,536		1,999,536				0		0		0		0

		159		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 przy ul. Rolnej 22		05 / 06		Usunięcie barier architektonicznych w obiekcie miejskim. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		259,860		259,860		259,860		0		0		0		0		0		CJ3		Załęska Hałda - Brynów - cz. zach.

		160		Gimnazjum nr 23
przy ul. Medyków 27		05 / 06		Usunięcie barier architektonicznych w obiekcie miejskim. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		569,378		569,378		569,378		0		0		0		0		0		CJ3		Ligota - Panewniki

		161		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczą nr 2		06 / 07		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji pomieszczeń byłego żłobka w budynku przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczą nr 2. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		525,290		526,000		200,000		325,290		0		0		0		0		CJ2K1		Piotrowice - Ochojec

		162		Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Bolesława Krzywoustego 11		06		Usunięcie barier architektonicznych w obiekcie. Rezygnacja z zakresu inwest. w ZSI nr 1 przy ul. Bocheńskiego 149 i przeniesienie placówki. Przygotowano wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej na dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów p/poż.Po ustaleniu szacunkowych kosztów zadania zawieszono jego realizację.		środki własne		315,370		615,370		315,370		0		0		0		0		0		CJ3		Os. Tysiąclecia

		163		Zespół Szkół Specjalnych
nr 10 przy ul. ks. bpa Bednorza 13		06 i 08		Usunięcie barier architektonicznych w obiekcie miejskim. (w miejsce Gimn. Nr 22 przy ul. Hetmańskiej 8).Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		175,199		331,720		31,720		0		143,479		0		0		0		CJ3		Szopienice - Burowiec

		164		Zespół Szkół Specjalnych
nr 12 przy ul. Kołobrzeskiej 8		06 i 08		Usunięcie barier architektonicznych. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		421,465		321,960		21,960		0		399,505		0		0		0		CJ3		Ligota - Panewniki

		165		Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul.Korczaka 11		06 i 09/10		Trwa realizacja zadania w zakresie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 45 o salę gimnastyczną i przewiązkę łączącą budynki przy ul. Korczaka 11 w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		6,070,450		4,078,690		78,690		0		0		3,051,760		2,940,000		0		CJ2K1		Szopienice - Burowiec

		166		Gimnazjum nr 11 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12) przy ul. Deszczowej 14		08 / 09		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji kotłowni na potrzeby c.o i c.w.u. Zadanie zakończone i odebrane.		Razem                                                 w tym:		301,219		260,000		0		0		49,340		251,879		0		0		CJ2K1		Szopienice - Burowiec

										środki własne		301,219		110,000		0		0		49,340		251,879		0		0

										środki MFOŚiGW		0		150,000		0				0		0		0		0

		167		Miejskie Przedszkole nr 72
przy ul. Bielskiej 1		07 / 08		Zadanie zakończone i odebrane (zmiana sposobu zasilania w ciepło).		Łącznie		195,660		200,000		0		17,897		177,763				0				CJ2K1		Murcki

										Razem                                                 w tym:		195,660		200,000		0		17,897		177,763		0		0		0

										środki własne		85,660		90,000		0		17,897		67,763		0		0		0

										środki MFOŚiGW		110,000		110,000		0				110,000		0		0		0

		168		Szkoła Podstawowa nr 32
przy ul. Sobańskiego 86		07 / 08		Zadanie zakończone i odebrane (zmiana sposobu zasilania w ciepło).		Łącznie		312,594		230,000		0		21,960		290,634				0				CJ2K1		Piotrowice - Ochojec

										Razem                                                 w tym:		312,594		230,000		0		21,960		290,634		0		0		0

										środki własne		172,594		90,000		0		21,960		150,634		0		0		0

										środki MFOŚiGW		140,000		140,000		0				140,000		0		0		0

		169		Szkoła Podstawowa nr 53
przy pl. Wyzwolenia 18		08		Zadanie zakończone i odebrane (zmiana sposobu zasilania w ciepło).		środki własne		502,605		350,000		0		0		502,605		0		0		0		CJ2K1		Janów - Nikiszowiec

		170		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17		08/10		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja termomodernizacji budynku SP nr 31 w 2009r. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		1,332,986		0		0		0		55,510		692,786		584,690		0		CJ2K1		Zawodzie

										środki własne		556,080		0		0		0		55,510		272,473		228,097		0

										środki WFOŚiGW		776,906		0		0		0		0		420,313		356,593		0

		171		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 13 w Katowicach ul. Wróblewskiego 42		08/10		Zmiana nazwy zadania: Termomodernizacja budynków  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		1,143,694		0		0		0		20,325		241,522		881,846		0		CJ2K1		Bogucice

										środki własne		583,320		0		0		0		20,325		139,877		423,117		0

										środki WFOŚiGW		560,374		0		0		0		0		101,645		458,729		0

		172		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 Katowice ul. Witosa 23		08 i 10/11		Opracowano dokumentacje i wykonano audyt energetyczny dla całego obiektu. Realizacja termomodernizacji budynków ZSO nr 7 przesunieto na 2010 r. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		6,474,127		0		0		0		244,000		0		5,534,629		695,498		CJ2K1		Os. Witosa

										środki własne		1,557,532		0		0		0		0		0		1,303,179		254,353

										środki WFOŚiGW		4,672,595		0		0		0		0		0		4,231,450		441,145

		173		Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21.		09 / 10		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji budowy hali sportowej dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21. Zadanie w trakcie realizacji.		Środki własne		5,904,500		0		0		0		0		4,500		5,900,000		0		CJ4K2		Piotrowice - Ochojec

										w tym środki EBI		2,450,000		0		0		0		0		0		2,450,000		0

		174		Zespół Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach		10		Podpisano porozumienie w sprawie zasad współpracy i zaangażowania stron (tj. Miasta Katowice i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w działaniach zmierzających do udostępnienia społeczności Miasta Katowice części obiektów Zespołu Szkół Plastycznych. Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie powierzchni poziomu III (pomiędzy basenem i salą gimnastyczną) segmentu sportowego S12 w Zespole Szkół Artystycznych przy ul. Ułańskiej 7. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		2,000,000		0		0		0		0		0		2,000,000		0		CJ4		os. Tysiąćlecia

		175		Radosna Szkoła - budowa 
i modernizacja szkolnych placów zabaw		10 /14		Udział miasta Katowice w rządowym programie "Radosna Szkoła" służącym zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych. Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z budżetu państwa. Przewidywany zakres w 2010r.: ZSP nr 4, SP nr 59, ZSI nr 1, SP nr 15, SP nr 31, SP nr 37, SP nr 42, SP nr 48.		Razem w tym:		6,460,000		0		0		0		0		0		1,744,000		4,716,000		CJ4		Teren Miasta

										środki własne		3,230,000		0		0		0		0		0		872,000		2,358,000

										Środki budżetu państwa		3,230,000		0		0		0		0		0		872,000		2,358,000

		176		Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno – Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach		10/11		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja kompleksowej termomodernizacji i budowy infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno – Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		7,655,500		0		0		0		0		0		2,755,980		4,899,520		CJ1K4		Piotrowice-Ochojec

										środki własne		1,148,325		0		0		0		0		0		413,397		734,928

										przewidywane fundusze strukt. UE		6,507,175		0		0		0		0		0		2,342,583		4,164,592

		177		Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach		10/11		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja kompleksowej termomodernizacji i budowy infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		25,428,800		0		0		0		0		0		6,832,000		18,596,800		CJ1K4		Śródmieście

										środki własne		3,814,320		0		0		0		0		0		1,024,800		2,789,520

										przewidywane fundusze strukt. UE		21,614,480		0		0		0		0		0		5,807,200		15,807,280

				Zadania inne						Łącznie z przewid.dofin. zewn.		141,331,332		49,720,625		1,792,541		1,866,545		722,991		17,447,435		51,663,946		67,837,873

										środki własne		107,526,498		39,419,867		1,792,541		1,866,545		722,991		17,381,555		36,007,712		49,755,153

										w tym środki EBI		19,287,942		0		0		0		0		0		7,000,000		12,287,942

										przewidywane fundusze strukt. UE		21,650,910		10,300,758		0		0		0		65,880		3,502,310		18,082,720

										WFOŚiGW		8,653,924		0		0		0		0		0		8,653,924		0

										Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		3,500,000		0						0		0		3,500,000		0

		178		System oczyszczania spalin Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych		06		Zamontowanie dodatkowego systemu oczyszczania spalin na istniejącej linii utylizacji odpadów, spełniającego wymogi obowiązujących przepisów ochrony środowiska, na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez ZUOSiK w 2005 r. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		917,440		917,440		917,440		0		0		0		0		0		CJ1K6		Zawodzie

		179		Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu		05 / 07		Adaptacja dokumentacji projektowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i realizacja obiektu. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		1,961,214		2,001,296		501,296		1,459,918		0		0		0		0		CJ1K1		Podlesie

		180		Awaryjne ujęcia wody podziemnej dla miasta Katowice		07		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy awaryjnego ujęcia wody pitnej dla zapewnienia dostawy wody pitnej z pominięciem miejskiej sieci wodociągowej. Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		139,934		180,000		0		139,934		0		0		0		0		CJ1		Teren mista

		181		Zagospodarowanie terenu przy ul. Jankego - Szewskiej		06		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja urządzenia terenu zielonego, placu zabaw dla dzieci i parkingów. Zadanie zakonczone i odebrane.		środki własne		373,805		373,805		373,805		0		0		0		0		0		CJ4K2		Piotrowice - Ochojec

		182		Modernizacja miejskich obiektów pomocy społecznej		07		Zadanie zakonczone i odebrane.		środki własne		76,545		244,326		0		76,545		0		0		0		0		CJ3		Teren miasta

		183		Modernizacja skweru przy 
ul. Sokolskiej		09 / 10		Na podstawie koncepcji zagospodarowania skweru  pt.: „ Sokolska Łąka” opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		2,968,976		2,053,000		0		0		0		228,976		2,740,000		0		CJ4K2		Śródmieście

		184		Przebudowa budynku przy 
ul. Lwowskiej 7		07 / 10		Opracowano projekt przebudowy budynku przy ul.Lwowskiej 7. Planowane zakończenie przebudowy budynku z uwzględnieniem nowych funkcji związanych z przeniesieniem V Komisariatu Policji z budynku przy ul. Zamenhofa 15. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		8,811,141		2,000,000		0		20,000		359,347		4,431,794		4,000,000		0		CJ1K1		Szopienice - Burowiec

		185		Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8		08 i 10/ 12		Opracowano program funkcjo-użytkowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drugiej linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach. Środki MFOŚiGW w wys. 65 758 zł poniesione w 2008r. i w wys. 11 956 zł w 2009r. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem                                                 w tym:		12,525,038		10,000,000		0		0		51,850		0		1,236,600		11,236,588		CJ1K6		Zawodzie

										środki własne		1,922,828		1,500,000		0		0		51,850		0		185,490		1,685,488

										w tym środki EBI		0		0		0		0		0		0		0		0

										przewidywane fundusze strukt. UE		10,602,210		8,500,000		0		0		0		0		1,051,110		9,551,100

		186		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II		07 i 10/11		Realizacja budowy sieci wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem w tym:		1,040,000		1,000,000		0		40,000		0		0		500,000		500,000		CJ3K1		Teren miasta

										środki własne		190,000		150,000		0		40,000		0		0		75,000		75,000

										przewidywane fundusze strukt. UE		850,000		850,000		0		0		0		0		425,000		425,000

		187		System płatności masowych		07 / 09		2007r. - Poniesiono wydatki z tytułu opłat za instalację i wdrożenie do eksploatacji systemów informatycznych (Wyciąg Bankowy i Rejestr Opłat) oraz dostawę sprzętu komputerowego do UM Katowice. 2008r. - Rozszerzenie funkcjonalności systemów komputerowych i zakup sprzętu dla modyfikacji funkcjonującego programu rejestru opłat. 2009r. - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz dla Wydziału Księgowo – Rachunkowego.		środki własne		182,442		0		0		54,265		32,248		95,929		0		0		CJ3K1		Teren miasta

		188		Modernizacja portalu internetowego Urzędu Miasta Katowice.		08 i 10/11		Zmiana nazwy zadania: "Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice". Wykonano modernizację I etapu istniejącego portalu internetowego UM Katowice.  Opracowano studium wykonalności dla projektu. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem w tym:		1,501,670		0		0		0		89,670		0		200,000		1,212,000		CJ3K1		Teren miasta

										środki własne		301,470		0		0		0		89,670		0		200,000		11,800

										przewidywane fundusze strukt. UE		1,200,200		0		0		0		0		0		0		1,200,200

		189		Śląska Karta Usług Publicznych		10 / 13		Udział Miasta Katowice w projekcie pn. Śląska Karta Usług Publicznych, którego liderem jest KZK GOP. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet II. Wartość projektu w części dotyczącej Miasta Katowice wynosi 4 315 595 zł , w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 3 361 224, 90 zł. Zadanie w trakcie realizacji.		Łącznie:		954,735		0		0		0		0		0		26,231		928,504		CM3		Teren miasta

										środki własne		954,735		0		0		0		0		0		26,231		928,504

		190		Budowa sieci WiMAX		09/10		Budowa sieci radiowej w paśmie 3.600-3.800 MHz (WiMAX) zgodnie z zobowiązaniem przedstawionym we wniosku o rezerwację częstotliwości w przetargu UKE. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		1,492,385		0		0		0		0		300,000		1,192,385		0		CM3		Teren miasta

		191		Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach w celu dostosowania do wymogów sanitarnych		07 / 12		2007r. - Opracowano studium koncepcyjne rozbudowy szpitala oraz wykonano mapę dla celów projektowych wraz z pomiarami geodezyjnymi poziomów parterów budynków chirurgii i neurologii.2008r.- opracowano koncepcję dobudowy nowego pawilonu. Po akceptacji koncepcji przystąpiono do opracowania specyfikacja technicznej w zakresie rozbudowy Szpitala o Centralną Izbę Przyjęć oraz Oddział Internistyczny. 2009r. - Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie usług projektowych w zakresie modernizacji Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach. Trwa wybór wykonawcy usług projektowych. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		24,495,473		9,200,000		0		75,884		0		39,589		7,715,479		16,664,521		CJ3K6		Murcki

										w tym środki EBI		10,287,942		0		0		0		0		0		4,000,000		6,287,942

		192		Modernizacja obiektu przy ul. Kilińskiego 9 - Żwirki i Wigury 28		-		Odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem możliwości nieodpłatnego pozyskania nieruchomości.		środki własne		0		10,800,000		0		0		0		0		0		0		CC1		Śródmieście

		193		Modernizacja lotniska "Muchowiec"		10 / 13		Zmiana nazwy zadania: Modernizacja lotniska Muchowiec i budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę „Wstępnego studium wykonalności (pre-feasibility study) modernizacji lotniska cywilnego Katowice Muchowiec”, z którym podpisano umowę. Planowane opracowanie dokumentacji projektowej i budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.		Razem w tym:		10,253,400		10,000,000		0		0		0		0		7,028,400		3,225,000		CT1		Os.Paderewskiego - Muchowiec

										środki własne		6,753,400										0		3,528,400		3,225,000

										Środki. Zarządu Wojew. Śląskiego		3,500,000										0		3,500,000		0

		194		Monitoring wizyjny w obszarze ulic Raciborska - Kozielska		08		Zaprojektowano oraz wykonano monitoring  wizyjny w obszarze ulic Raciborska – Kozielska, w tym Cmentarza Żydowskiego. Zadanie zakończono i odebrano.		środki własne		189,876		0		0		0		189,876		0		0		0		CJ1K1		Śródmieście

		195		Przygotowanie terenu dla inwestycji komercyjnych w rejonie Autostrady A4 i ul. Kochłowickiej		09		Realizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz dróg gminnych z oświetleniem dla inwestycji komercyjnych w rejonie Autostrady A4 i ul. Kochłowickiej (dz. Nr 2/2) na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora komercyjnego. Zadanie zakończono i odebrano.		środki własne		1,892,747		0		0		0		0		1,892,747		0		0		CT1		Załęska Hałda - Brynów - cz. zach.

		196		Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej		09 / 11		Opracowano dokumentację projektową siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej w Katowicach. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		10,959,560		0		0		0		0		309,560		8,000,000		2,650,000		CJ1K1		Załęże

		197		Modernizacja budynku przy ul.Młyńskiej 1		09/11		W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę projektu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 w Katowicach”. Trwa projektowanie. Zadanie w trakcie realizacji.		środki własne		21,673,690		0		0		0		0		78,690		4,000,000		17,595,000		CJ1K1		Śródmieście

										w tym środki EBI		9,000,000		0		0		0		0		0		3,000,000		6,000,000

		198		Termomodernizacja segmentu "A" budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70		08/10		Realizacja termomodernizacji segmentu "A" budynku biurowego przy ul. Francuskiej 70. Opracowano część techniczno – ekologiczną  oraz kosztową  wniosku o udzielenie promesy dofinansowania zadania ze środków WFOS i GW. Zadanie w trakcie realizacji.		Razem:		11,968,621		0		0		0		56,700		4,270		11,907,651		0		CJ1K4		Śródmieście

										Środki własne		3,314,697		0		0		0		56,700		4,270		3,253,727		0

										Środki WFOŚiGW		8,653,924		0		0		0		0		0		8,653,924		0

		199		Modernizacją torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek – Zajezdnia		09		Objęcie akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A , celem realizacji zadania „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Rynek-Zajezdnia”  ( umowa objęcia akcji z dnia 10.12.2009r. ) Zadanie zakończone i odebrane.		środki własne		10,000,000		0		0		0		0		10,000,000		0		0		CT2K1		Śródmieście, Zawodzie

		200		Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej		09/13		Opracowano część techniczno - ekologiczna oraz kosztową wniosku o udzielenie promesy dofinansowania zadania ze środków WFOS i GW. Planowane rozpoczęcie budowy bazy danych referencyjnych jako składowej infrastruktury informacji przestrzennych oraz opracowanie warunków technicznych i wybór podmiotu pełniącego funkcje nadzoru inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.		Łącznie:		15,673,340		0		0		0		0		65,880		1,781,200		13,826,260		CM3		Teren miasta

										środki własne		7,810,440		0		0		0		0		0		890,600		6,919,840

										fundusze  UE		7,862,900		0		0		0		0		65,880		890,600		6,906,420

		201		Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych REURIS		10		Rewitalizacja fragmentu terenu nad rzeką Ślepiotką, akcja pilotażowa projektu REURIS w ramach Programu dla Europy Środkowej. Budowa ścieżki pieszej, odtworzenie starorzecza, place edukacyjne. Zadanie stanowi część inwestycyjną całego projektu realizowanego w latach 2008 -2011. Zadanie w trakcie realizacji.		Łącznie:		1,336,000		0		0		0		0		0		1,336,000		0		CJ1		Teren miasta

										środki własne		200,400		0		0		0		0		0		200,400		0

										fundusze  UE		1,135,600		0		0		0		0		0		1,135,600		0
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