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Szanowni Panstwo,

Przedstawiam opini^ klubu radnych Platforma Obywatelska do projektu budzetu miasta Katowice na

rok 2011.

Przedfoiony przez Prezydenta Miasta dokument nie jest budzetem marzen. To niestety projekt sfaby,
utrzymujqcy utrzymujgcq siQ od at statq, niekorzystnq tendencjq stopniowego wzrostu wydatkow
biezpcych i przeszacowany poziom przewidywanych dochodow budzetu. Przede wszystkim jednak
projekt ten nie uwzglgdnia podstawowych zasad zrownowazonego rozwoju miasta oraz nie stawia
czota wyzwaniom przed jakimi nasze miasto stoi. Konserwuje za to dotychczasowy sposob
administrowania, ktory jak wiemy nie przynosi satysfakcjonuj4cych rezultatow. Przede wszystkim
zbyt fatwo i zbyt hojnie proponuje siq wydatkowanie srodkow na dziafania, ktore mogp i powinny siq
finansowac same, a z drugiej strony restrykcyjnie przycina siQ wydatki na dziafania ze swej natury
niedochodowe, a stuzgce jakosci zycia mieszkancow i wizerunkowi miasta.

Budzet nie jest fetyszem. Jest instrumentem realizacji celow polityki miejskiej, czyli dfugofalowego
zamierzenia stuzgcego poprawie jakosci zycia mieszkancow miasta. Przedfoiony projekt nie
uwzglgdnia tego podstawowego paradygmatu dziafania wtadz lokalnych. Mimo znacznych wydatkow
na oswiat^ oferowany poziom edukacji, a takze jej dostgpnosc w poszczegolnych dzielnicach Katowic
budzi powazne zastrzezenia. Nie widac w nim dziatari usprawniajqcych komunikacjq w pofudniowych
dzielnice centrum miasta. Wreszcie w przedtozonym dokumencie brak zintegrowanej wizji
przedsigwzi(^c sfuzzlcych rewitaiizacji srodmiescia Katowic.

Pomimo tej tak krytycznej opinii o przedtozonym projekcie budzetu wyrazanej wielokrotnie podczas
prac stafych komisji Rady Miasta Katowice swiadomi jestesmy odpowiedzialnosci za zaprojektowane i
bgdgce u progu fizycznej realizacji inwestycje na terenie dawnej kopalni „Katowice".
Odpowiedzialnosci, ktora skfania nas ku temu, by udzielic temu dokumentowi wsparcia. Czynimy to
bez cienia entuzjazmu, majqc swiadomos t zaniechan w poszczegolnych dzielnicach,
w poszczegolnych obszarach kompetencji samorzgdu. Podczas realizacji tegorocznego budzetu
bgdziemy dgzyc do zmiany modelu funkcjonowania naszej wspolnoty samorzgdowej, ograniczajgc
zbgdne wydatki administracyjne, reorganizujgc proces inwestycyjny poprzez delegacjq czgsci zadan
na rzecz spofek miejskich i pracujqc nad tworzeniem programow wychodzenia z wieloletnich
zaniechan w takich obszarach jak tworzenie nowych miejsc pracy, komunikacja i transport, rozwoj
kultury w tym kultury fizycznej.

Osiggngwszy ze strony Prezydenta Miasta zapewnienie realizacji tych dziatan klub Platforma

Obywatelska zdecydowat o poparciu przedtozonego projektu budzetu miasta Katowice i bgdzie

gfosowat za jego przyjqciem.

W imieniu klubu

Adam Warzecha

Przewodnicz4cy Klubu Radnych
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