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Opinia do projektu budżetu miasta Katowice na rok 2015 i Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015 - 2035

Przedłożony przez Prezydenta Miasta Projekt budżetu na rok 2015 to plan
finansowy miasta, w ocenie radnych wybranych z listy KWW FS i PU, który jest dobrze
przemyślany i zabezpieczający realizację obligatoryjnych zadań wynikających z przepisów
prawa oraz zabezpieczający środki na bieżące potrzeby socjalne mieszkańców.

Projekt budżetu podobnie jak w poprzednich latach możemy uznać za prorozwojowy - w
zapisach znajdujemy środki finansowe na realizację zadań wynikających z decyzji podjętych
przez Radę Miasta w uchwalonych programach i strategiach oraz co ważne na zakończenie
strategicznych inwestycji w Centrum Miasta i w tzw. strefie kultury.

Miasto Katowice w bieżącym roku 20 % wszystkich wydatków przeznaczy na inwestycje co
było możliwe dzięki wykorzystaniu ostatniej transzy kredytu, środków zgromadzonych z lat
ubiegłych i rozpoczęciu intensywnych starań o pozyskanie środków unijnych.

W naszej ocenie Miasto Katowice dotychczas bardzo dobrze wykorzystało szanse rozwojowe
jakie stworzyły środki europejskie - od wielu lat stanowią one znaczące, uzupełniające źródło
finansowania w mieście.

Do projektu budżetu wpisano zadania kontynuowane, jak również nowe, przewidziane do
dofinansowania w ramach perspektywy 2014 - 2020 co oznacza, że Katowice mają
potencjalne możliwości zrealizowania szeregu nowych zadań i co istotne posiadają niezbędny
do wykonania wkład własny.

W przekonaniu radnych wybranych z listy KWW FS i PU dokonany podział środków,
pomimo ograniczeń budżetowych jest właściwy - zapewnia rozwój w ramach wszystkich
dziedzin prowadzonej przez miasto działalności, w tym bezpieczeństwo socjalne
mieszkańców, rozszerzając krąg odbiorów poprzez współpracę z sektorem niepublicznym.

Zdajemy sobie sprawę, że w budżecie nie znalazły się wszystkie oczekiwane do realizacji
zadania, jednak rozwój miasta traktujemy jako priorytet, który definitywnie zmieni Centrum i
wszystkie środki należy obecnie koncentrować na dokończenie tych działań.

W przedstawionych dokumentach budżetowych wyraźnie wskazano, że ważne są nie tylko
lokalne oczekiwania - przeznaczono znaczące środki na zadania zgłoszone w budżecie
obywatelskim oraz na zgłaszane przez Rady Jednostek Pomocniczych - ale przede wszystkim
istotny jest harmonijny rozwój całego miasta w dłuższym horyzoncie czasowym.

Instrumentem uzasadniającym takie twierdzenie jest opracowana Wieloletnia Prognoza
Finansowa, która potwierdza, że :



- Katowice w dalszym ciągu będą się harmonijnie rozwijać przeznaczając w najbliższych 4
latach na inwestycje prawie 1 mld zł,

- strategiczne zadania inwestycyjne mają zapewnione finansowanie,

- miasto wykorzysta szanse jakie wynikają z pozyskania bezzwrotnych źródeł finansowania
przewidując otrzymanie prawie 335 mln zł z funduszy unijnych,

- wysokość zadłużenia, w związku z zaciąganymi kredytami nie sparaliżuje działań miasta, a
racjonalna gospodarka finansowa pozwoli na bezpieczne wywiązanie się ze wszystkich
zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza w sposób rzetelny przedstawia finanse miasta w długim horyzoncie
czasu i jednoznacznie wskazuje, że miasto jest w stabilnej kondycji finansowej i wiarygodne
finansowo. Oznacza to, że wpisane do WPF zadania to nie projekty bez pokrycia, ale mające
realne podstawy finansowe, rozłożone w czasie inwestycje.

Biorąc pod uwagę powyższe radni wybrani z listy KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok
opiniują budżet na 2015 rok i WPF na lata 2015 - 2035 pozytywnie i proponują ich przyjęcie.


