
INFORMACJA 

W  SP RAWI E ZAŁO śEŃ  DO P ROJEK TU BUDśETU  

O RAZ K I ERUNKÓW  P OLITYKI  SP OŁECZNEJ  I  GOSP ODARCZEJ  M I ASTA K ATOWICE NA 2007 ROK .  

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

Prezydent Miasta Katowice 

informuje co następuje: 

Projekt budŜetu miasta Katowice na 2007 r. konstruowany będzie w oparciu o: 

- załoŜenia do projektu ustawy budŜetowej na 2007 rok, 

- realne dochody Miasta wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek terytorialnych /Dz. U. z 2003 r., nr 203, poz. 1966 z późn. zm./. 

 

Biorąc powyŜsze pod uwagę, jak równieŜ wymogi wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm./, 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 2851/2006 r. z dnia 17 lipca 2006 r. przyjęto następujące załoŜenia do projektu budŜetu miasta Katowice na 2007 rok: 

- utrzymanie dochodów Miasta, w tym podatkowych na poziomie porównywalnym z rokiem bieŜącym, 

- dąŜenie do maksymalnego zwiększenia dochodów ze środków pomocowych, 

- dąŜenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, 

- zabezpieczenie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych Miasta, 

- realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miasta, 

- realizowanie zadań wynikających z uchwalonego „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Katowice", 

- utrzymanie tempa wzrostu wydatków bieŜących na poziomie nie wyŜszym niŜ tempo wzrostu dochodów bieŜących jednocześnie zabezpieczających realizację zadań miasta, 

- utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej Miasta, 

- realizacja  części  zadań   własnych  przy  współpracy  z  organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług, 

- utrzymanie planowanego zatrudnienia na poziomie porównywalnym z rokiem bieŜącym a wzrostu wynagrodzeń na poziomie nie wyŜszym niŜ wynikający z załoŜeń 

budŜetu państwa, 

- stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej Miasta na 2007 rok. 

Za strategiczne kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2007 rok uznano:  

- wzmocnienie funkcji metropolitalnych Katowic poprzez rozwój uczelni wyŜszych i kultury wysokiej (wsparcie i rozbudowa infrastruktury szkół wyŜszych i instytucji 

kultury) oraz rozwój sektora zaawansowanych technologii (przyciąganie inwestorów strategicznych),  

- promocję nowego wizerunku Katowic jako interdyscyplinarnego ośrodka akademickiego oraz naukowo-badawczego i wdroŜeniowego w zakresie zaawansowanych 

technologii, 

- zakończenie uporządkowania gospodarki ściekowej w ścisłym centrum miasta, 

- kontynuację przebudowy strefy śródmiejskiej Katowic, w tym kształtowanie nowoczesnych przestrzeni publicznych (m.in. przestrzeń Rynek – Rondo im. Gen. J. Ziętka, 

rejon ulicy Mariackiej i Dworcowej, kwartał ulic Pawła – Wodna – Górnicza, zagospodarowanie Bulwarów Rawy w strefie uniwersyteckiej). 

- przygotowanie dokumentacji projektów strategicznych niezbędnej do ubiegania się o środki z funduszy europejskich (m.in. na kompleksowe uporządkowanie gospodarki 

ściekowej na terenie miasta oraz inwestycje z zakresu transportu publicznego i infrastruktury drogowej, a takŜe kongresowo-wystawienniczej), 

- kontynuację prac związanych z rewitalizacją obszaru Szopienice-Borki pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno-usługową, 

- realizację nowych i remont istniejących obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego, wsparcie społecznych form budownictwa mieszkaniowego, a takŜe 

tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa komercyjnego na terenie miasta, 

- modernizację i zagospodarowanie terenów i obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym kąpielisk, boisk i stadionów oraz integracyjnych placów zabaw, 

- rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, w tym na potrzeby miejskich i młodzieŜowych domów kultury, 

- przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom, 

- dąŜenie do optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, transportu zbiorowego, 

ochrony środowiska, 

- kontynuację inwestycji z zakresu rozbudowy infrastruktury technicznej oraz społeczeństwa informacyjnego na terenie miasta. 

Kierunki te realizowane zgodnie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju będą sprzyjać poprawie warunków Ŝycia mieszkańców oraz umocnią ponadregionalny charakter 

miasta Katowice. 

 

 ........................................................ 

Katowice, dnia       lipca 2006 r.  Prezydent Miasta Katowice 

   /-/ Piotr Uszok 


