
Opinia do Wieloletniei Prognozy Finansowe/ miasta Katowice
na lata 2011-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument szczegolny, uchwalany po raz
pierwszy w takiej formie, niezwykle istotny z punktu widzenia dalszego
rozwoju miasta, tym samym zobowigzujacy do wyjftkowego potraktowania.
Prognoza zostala przygotowana w sposob rzetelny, wiarygodny
i odpowiedzialny. Gdy uchwalimy dokument w takim ksztalcie mieszkancy
naszego miasta moga miec pewnosc, ze:

- Miasto w dalszym ciqgu bedzie sic harmonijnie rozwijac przeznaczaj fc
w najblizszych 3 latach na inwestycje 1,5 mld zl,

- strategiczne zadania inwestycyjne maja. zapewnione finansowanie,
- Miasto wykorzysta szanse jakie wynikaja z pozyskania bezzwrotnych zrodel

finansowania przewidujfc otrzymanie do 2013 roku ponad 370 min zl
z funduszy unijnych,

- wysokosc zadluzenia, w zwi fzku z zaciqganymi kredytami, koniecznymi do
uzupelnienia wkladu wlasnego do projektow pozostanie na poziomie, ktory nie
sparalizuje dzialan w nastcpnej perspektywie, a racjonalna gospodarka
finansowa pozwoli na bezpieczne wywiazania sic ze wszystkich zobowiftzan.

Uwa2amy, ze podjccie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej to
nie wylfcznie dobra wola Rady, ale wrccz obowi4zek wynikajgcy
z odpowiedzialnosci za dalszy rozwoj Miasta.

Wieloletnia Prognoza w sposob rzetelny przedstawia finanse miasta w dlugiej
perspektywie i jednoznacznie wskazuje, co potwierdzone zostalo w opinii
agencji ratingowej, ze Miasto jest w dobrej kondycji finansowej i wiarygodne
finansowo. Oznacza to, ze wpisane do WPF zadania to nie projekty bez pokrycia
ale majfce realne podstawy finansowe, rozlozone w czasie inwestycje.
Zwracamy uwagq, ze w takiej sytuacji nie uchwalenie Wieloletniej Prognozy
Finansowej to wzigcie odpowiedzialnosci za zahamowania kontynuacji
przemian w naszym Mie§cie.

Czy zatem w sytuacji gdy w najblizszym czasie rozpocznie sic budowa siedziby
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, budowa
Micdzynarodowego Centrum Kultury, przebudowa terenow pod budowc
nowego Muzeum Slfskiego oraz wiele innych strategicznych z punktu widzenia
interesu wszystkich mieszkancow inwestycji mozemy sobie pozwolic na decyzje
innf niz uchwalenie Prognozy.
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