
INFORMACJA 

W SPRAWIE  ZAŁOŻEŃ DO  PROJEKTU BUDŻETU  
ORAZ KIERUNKÓW POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  GOSPODARCZEJ  MIASTA KATOWICE NA  2008  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 budżetu miasta Katowice na 2008 r. konstruowany będzie w oparciu o: 

- założenia do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok, 

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

 

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również 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 372/2007 r. z dnia 24 lipca 2007 r. przyjęto następujące założenia do projektu budżetu miasta Katowice na 2008 rok: 

 

- przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, porównywalnym z rokiem 2007, przy czym zakłada się wzrost dochodów 

podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

- dążenie do maksymalnego pozyskiwania środków pomocowych oraz zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w realizacje projektów, 

- utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizacje zadań Miasta, z równoczesnym dążeniem do zachowania zasady wzrostu 

wydatków bieżących w stopniu nie wyższym niż dochodów bieżących, 

- utrzymanie planowanego zatrudnienia na poziomie porównywalnym z rokiem bieżącym a wzrostu wynagrodzeń na poziomie wynikającym z założeń 

budżetu państwa, jednak nie niższym niż wskaźnik inflacji,  

- dążenie 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, 

- utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej miasta, 

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

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

- stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej miasta na rok 2008. 
 

Za strategiczne kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2008 rok uznano:  
 

- wzmacnianie funkcji metropolitalnych Katowic i promocję nowego wizerunku miasta poprzez rozwój uczelni wyższych i kultury wysokiej (wsparcie i 

rozbudowę infrastruktury szkół wyższych i instytucji kultury) oraz rozwój sektora zaawansowanych technologii (przyciąganie inwestorów 

strategicznych), 

- kształtowanie wielkomiejskiej zabudowy obszaru Centrum, budowę nowoczesnych przestrzeni publicznych o funkcjach kulturalnych i rozrywkowych 

(m.in. przestrzeń Rynek – Rondo im. Gen. J. Ziętka, Plac Szewczyka wraz z dworcem PKP, rejon ulic Mariackiej i Dworcowej, kwartał ulic Pawła – 

Wodna – Górnicza, tereny po kopalni „Katowice – Kleofas”, zagospodarowanie Bulwarów Rawy w strefie uniwersyteckiej) oraz atrakcyjne 

zagospodarowanie bram miasta,  

- rozpoczęcie realizacji projektów strategicznych, współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 

2007 - 2013, z zakresu transportu publicznego, w tym w szczególności związanych z modernizacją linii tramwajowych, infrastruktury wodno – 

kanalizacyjnej, drogowej, kongresowo – wystawienniczej, kultury i nauki, 

- rewitalizację terenów i obiektów poprzemysłowych i pokolejowych, w tym kontynuację prac związanych z rewitalizacją obszaru Szopienice Borki pod 

zabudowę mieszkaniową i produkcyjno – usługową oraz zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego najstarszych dzielnic Katowic, 

- budowę nowych i modernizację istniejących obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego, wsparcie społecznych form budownictwa 

mieszkaniowego, a także tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa komercyjnego na terenie miasta, 

- przeciwdziałanie bezrobociu oraz negatywnym skutkom procesów demograficznych, 

- kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych poprzez modernizację i zagospodarowanie terenów i obiektów o charakterze sportowo – 

rekreacyjnym, modernizację infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej oraz inwestycje w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego na terenie miasta,  

- zapewnienie dostępności do różnorodnych usług, w tym w zakresie opieki zdrowotnej (w oparciu o prywatyzację), bezpieczeństwa publicznego, 

pomocy społecznej oraz ochrony środowiska, 

- kontynuację inwestycji z zakresu niezbędnej infrastruktury technicznej. 

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

charakter miasta Katowice. 

 

 

Katowice, dnia 24 lipca 2007 r.       Prezydent Miasta Katowice 

   /-/ Piotr Uszok 


