
Opinia Klubu Radnych FSiPU do _ czgca proiektu budzetu miasta Katowice na
2011 rok (I.)

Projekt budzetu na 2011 rok przedstawiony przez Prezydenta Miasta to dokument

finansowy opracowany w sposob przemyslany i rozsqdny - uwzglcdnia wszystkie zrodla

dochodow i zabezpiecza grodki na prawidlowe funkcjonowanie wszystkich jednostek

miejskich realizujqcych zadania nalozone na samorzqd.

Jest jednak cos co wyroznia ten budzet spogrod innych - okolo 36% wszystkich wydatkow

stanowiq wydatki na rozwoj Miasta. Na inwestycje przeznaczono ponad 650 min zl..4bylo to
t.,

mozliwe dzicki pozyskaniu znaczqcych grodkow unijnych',udzieleniu przez Europejski Bank

Inwestycyjny kredytu na preferencyjnych warunkach oraz prowadzeniu rozsgdnej polityki

finansowej w ostatnich latach, co pozwolilo zgromadzic srodki na czcgciowe sfinansowanie

deficytu budzetu.

W przekonaniu Klubu Radnych Forum Samorzqdowe i Piotr Uszok dokonany podzial

grodkow bud2etowych jest optymalny - zapewnia rozwoj w ramach wielu dziedzin

prowadzonej przez Miasto dzialalnogci, a w szczegolnosci:

- na przebudowg drog i ich remonty , w tym na przebudowc ukladow

komunikacyjnych, infrastruktury tramwajowej, budowy gciezek rowerowych,

na budownictwo mieszkaniowe , w tym na modernizacjg budynkow i ich remonty,

budowy mieszkan komunalnych i w systemie spolecznym, zakup nieruchomogci

gruntowych,

na kontynuacjq budowy siedziby Strazy Miejskiej i rozbudowe monitoringu

na rozwoj spoleczenstwa informacyjnego -, w tym na informatyzacjc Urzcdu,

projekt SilesiaNet, Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Shhskq Karts Uslug

Publicznych,

na inwestycje w placowkach oswiaty - w tym na budowy i modernizacjc szkolnych

placow zabaw, kontynuacjq budowy hali sportowej na Ochojcu przy Gimnazjum nr

19, termomodernizacjc budynkow Zespolu Szkol na Osiedlu Witosa,

na zadania z zakresu szkolnictwa wyiszego przeznaczono ponad 9 min zl

umozliwiajgc uczelniom zrealizowanie wielu projektow modernizacyjnych

oraz kontynuacjq budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej,

na kontynuacjq modernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Murckach,



na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej - w tym na gospodarkc sciekowq,

gospodarkc odpadami, na przygotowanie terenow pod budownictwo mieszkaniowe,

budowg placow zabaw i zagospodarowanie przestrzeni publicznej,

- na inwestycje w obiektach sportowych .

Zasadniczq kwestiq pozostaje jednak realizacja zadan strategicznych dla Miasta tj. budowa

siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia , oraz Micdzynarodowego

Centrum Kongresowego, a tak2e przebudowa ukladu komunikacyjnego w zwiqzku z budowq

nowej siedziby Muzeum S1gskiego or

przewiduje sic wydatkowac lgcznie

przebudowa Centrum Miasta - na to zadania

00 min zl.

Jezeli rozwoj Miasta traktujemy jako priorytet uchwalenie budzetu jest konieczne

i bezwzglcdnie potrzebne. Projekt budzetu Miasta opracowany zostal w sposob jasny,

przejrzysty i wyczerpujgcy, a jednoczesnie spelniajgcy wszelkie wymogi ustawowe, co

potwierdzila opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Biorgc pod uwagc powyzsze Klub Radnych Forum Samorzqdowe i Piotr Uszokbcdzie

glosowal na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Katowice za przyjcciem projektu Budzetu Miasta

Katowice na 2011 rok
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