
INFORMACJA  
o założeniach do projektu budżetu oraz kierunkach polityki społecznej i gospodarczej 

miasta Katowice na 2005 rok.  

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

Prezydent Miasta Katowice  
informuje co następuje :  

Projekt budżetu miasta Katowice na 2005 r. konstruowany będzie w oparciu o:  

-  założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2005,  
-   realne dochody Miasta wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ),  

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również wymogi wynikające z ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Katowice Nr 1471/04 z dnia 29 lipca 2004 r. przyjęto następujące 
założenia do projektu budżetu miasta Katowice na 2005 rok:  

•  utrzymanie dochodów Miasta, w tym podatkowych na poziomie porównywalnym z rokiem 
bieżącym, 
•  dążenie do maksymalnego zwiększenia dochodów ze środków pomocowych,  
•  dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na 
realizację zadań Miasta,  
•  realizowanie programów uchwalonych przez Radę Miasta, w tym wynikających ze 
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice",  
•  realizowanie zadań wynikających z uchwalonego "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Miasta Katowice na lata 2004-2009",  
•  utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej Miasta,  
•  zabezpieczenie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań 
własnych Miasta,  
•  realizacja części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług,  
•  utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań Miasta, z 
równoczesnym zachowaniem dotychczasowej, porównywalnej relacji pomiędzy dochodami i 
wydatkami bieżącymi,  
•  utrzymanie planu zatrudnienia i wynagrodzeń na poziomie porównywalnym z rokiem 
bieżącym,  
•  utrzymanie relacji deficytu budżetu Miasta do dochodów budżetu Miasta na poziomie nie 
wyższym niż analogiczna relacja w roku bieżącym,  
•  stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i 
gospodarczej Miasta na 2005 rok.  

Za strategiczne kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2005 rok 
uznano :  

•  kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej i uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w ścisłym centrum w celu dalszej budowy metropolitalnego charakteru Miasta i umożliwienia 



przebudowy strefy śródmiejskiej Katowic,  
•  rozwój komercyjnego i komunalnego budownictwa mieszkaniowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem społecznych form budownictwa mieszkaniowego poprzez uzbrajanie 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz remont budynków komunalnych,  
•  przygotowanie koncepcji i programów niezbędnych do ubiegania się o środki z funduszy 
europejskich, w tym na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
Miasta,  
•  wzmacnianie wizerunku Katowic jako ośrodka akademickiego poprzez wsparcie rozwoju 
i rozbudowy infrastruktury szkół wyższych, w tym: Akademii Ekonomicznej, Akademii 
Muzycznej i Uniwersytetu Śląskiego,  
•  dążenie do optymalizacji sieci szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego 
i ponadgimnazjalnego na terenie Miasta oraz modernizacja bazy szkolnej, 
•  rozbudowę oraz modernizację infrastruktury społecznej miasta Katowice, w tym obiektów 
sportowo – rekreacyjnych i instytucji kultury, m.in. na potrzeby miejskich i młodzieżowych 
domów kultury,  
•  dążenie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej na 
terenie Miasta,  
•  przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom,  
•  kontynuację działań w zakresie:  

•  bezpieczeństwa publicznego,  
•  pomocy społecznej,  
•  transportu zbiorowego,  
•  ochrony środowiska.  

•  kontynuację inwestycji z zakresu rozbudowy infrastruktury technicznej na terenie Miasta.  

Kierunki te realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju będą sprzyjać 
poprawie warunków życia mieszkańców oraz umocnią ponadregionalny charakter 
miasta Katowice.  

   

Prezydent Miasta Katowice  
/ - / Piotr Uszok  

Katowice, dnia 3 sierpnia 2004 r. 

   

 


