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Katowice, sierpień 2016 roku 



Opracował: Wydział Budżetu Miasta 

Urzędu Miasta Katowice 

na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych 

pod kierunkiem Skarbnika Miasta 



Lp. Nazwa Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu

Wartość 

wniesionego 

przez Miasto 

udziału (w zł) 1)

1 2 4 5 6 7

1

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej   

Spółka z o.o.

37 152 400

Uchwała Nr XXXII/205/91 Rady Miasta    

z 30.XII.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92 

Rady Miasta z 27.IV.1992    

majątek spółki + grunt + 

baza przy ul. Obroki
12 224 400

majatek - zabudowane 

nieruchomości w Katowicach 

przy ul. Żwirowej i ul.Bankowej

24 858 859

dokumentacja projektowa 69 179

37 152 438 2) 100,00

2 Katowickie Wodociągi S.A. 78 473 550

Uchwała Nr X/193/07 Rady Miasta 

z 28.V. 2007    

Uchwala Nr XXVII/579/08 z 27 VI 2008

nioedpłatne nabycie 100 % akcji 

od Skarbu Państwa, uznając 

prawo miast : Mysłowice, 

Sieminowice Śl., Imielin oraz 

gminy Chełm Śl do 

odpowiedniej części majątku 

skomunalizowanej spółki 

RPWiK S.A.     

w Katowicach.

78 473 550 100,00

wkład pieniężny 28 694 300

Katowicka Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna 

Sp. z o.o

454 321 000

aport rzeczowy-wartość 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, nieruchomości 

ul. Wandy wraz z prawem 

użytkowania wieczystego 

gruntu, kotłowni węglowej 

ekologicznej, dokumentacji 

technicznej zadania 

inwestycyjnego. 

425 628 498,38

454 322 798,38 3)

4 Szpital Murcki  Sp. z o.o. 17 437 000
Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta 

Katowice z dnia 19.12.2012 r.

aport rzeczowy-wartość 

nieruchomości zabudowanej, 

niezabudowanej i składników 

rzeczowego majątku trwałego. 

17 437 045,38 4) 100,00

aport rzeczowy 14 085 600

wkład pieniężny 173 751 900

187 837 500 99,98

majątek spółki  18 244 500
aport  rzeczowy 18 249 255

wkład pieniężny 20 000 245

56 494 000 87,59

7 GKS GieKSa Katowice S.A. 43 123 735
Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta 

Katowice z dnia 21.06.2010 r.
wkład pieniężny 32 700 000,00 75,83

nieodpłatne nabycie akcji dnia 

30 XII 2008
23 845 000

wkład pieniężny 10 000 000

aport rzeczowy 34 003 390,34

67 848 390,34

9
Międzynarodowe Targi 

Katowickie Spółka z o.o.
50 000

Uchwała Nr XLI/257/92 Rady Miasta 

z 29.VI.1992    

Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta 

Katowice z 27 X 2008

wkład pieniężny 14 000 28,00

prawo własności działki 

gruntu,budynków,ruchomości
5 039 062,81

wkład pieniężny 1 574 000,00

6 613 062,81 6) 34,17
wkład pieniężny 248 800

2 523 000

2 771 800 7)

12 Bingo Centrum Sp. z o.o. 10 272 600 Uchwała Nr XXXI/687/08 RM z 27 X 2008
objecie udziałów po 

likwidacji PWS "Spodek"
783 000,00 7,62

wkład pieniężny 15 032 844

 aport rzeczowy: wartość 

nieruch.przy Al.Korfantego  38 i 

Powstańców 36    

1 084 900

16 117 744 4,89

14
Ideon S.A.  

(poprzednia nazwa spółki  

- Centrozap S.A.)

343 490 781

Uchwała Nr LIII/1103/06 Rady Miasta 

z 23.I.2006 r. 

Uchwała Nr XX/394/07 Rady Miasta      

z 20.XII.2007 r.

 konwersja wierzytelności z 

tytułu podatku od nieruchomości 

i w zamian za poniesione 

nakłady z tytułu użytkowania i 

bezumowne korzystanie z 

nieruchomości

1 673 136,40 0,32

15 Regnon S.A. w Katowicach 47 720 400,00
Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta 

Katowice z dnia 12.09.2012 r.

 konwersja wierzytelności z 

tytułu podatku od nieruchomości 

oraz z tytułu dzierżawy gruntu.

128 284,00 0,01

137 069 300

Tramwaje Śląskie S.A. 147 208 320

EMC Silesia Sp. z o.o. 19 347 000

I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego.

Informacja nr 1

o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu

Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za I półrocze 2016 roku.

%  

udziału 

Miasta 1)

Wysokość kapitału 

zakładowego 

(akcyjnego) w zł 

100,00

3

9,71

11
Katowicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna S.A.

Uchwała Nr LXIV/1489/06 Rady Miasta 

z 4 IX 2006    

Uchwała Nr XXX/647/08 Rady Miasta 

z 29.IX.2008 r. 

Uchwała Nr XXXVII/781/09 Rady Miasta  

z 23.II.2009 r.

10

46,00

8

6

3

Uchwała Nr XLV/305/92 Rady Miasta 

z 30.XI.1992

Uchwała Nr LXIV/1540/06 Rady Miasta 

z 4.IX. 2006; 

Uchwała Nr XX/385/07 Rady Miasta 

z 20.XII.2007 

Uchwała Nr XXXI/293/96 Rady Miasta

 z 28.VIII.1996    

Katowickie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o.     

187 880 500

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Miejskiej Spółka z o.o.

13

9 176 000
Uchwała Nr XII/230/07 Rady Miasta 

 z 25.VI.2007

aport rzeczowy wartość 

nieruchomości przy 

ul. Wojewódzkiej 42 wraz z 

własnością gruntu

5

5)

64 501 500

Uchwała Nr XLVI/447/97 Rady Miasta 

z 29.IX.1997   

Akt notarialny 31.01.1998 

Rep. "A" Nr 5186/98    

Górnośląskie Towarzystwo 

Lotnicze S.A.
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1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice oraz Zarzadzeń Prezydenta Miasta Katowice

w sprawie objęcia udziałów i akcji.

7) Nadwyżka 1.880.800 zł  wniesionego w 2007 r. wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy KSSE S.A.

3) Nadwyżka 1.798,38 zł (441,98 zł - 2011 r. 778,30 zł - 2010 r. , 378,10 zł - 2009 r, 200,00 zł - 2014 r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość

nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KIWK Sp. z o.o.

5) Nadwyżka 20,34 zł (4,30 zł - 2011 r, 8,53 zł - 2010 r, 4,40 - 2013 r, 3,11 zł - 2014 r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną akcji

podwyższyła kapitał zapasowy Tramwaje Śląskie S.A.

6) Nadwyżka 1.062,81 zł (190,25 zł - 2009 r, 872,56 zł - 2014 r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła

kapitał zapasowy EMC Silesia Sp. z o.o.

4) Nadwyżka 45,38 zł wniesionego w 2013 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy

Szpitala Murcki Sp. z o.o.

2) Nadwyżka 38,00 zł wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy MPGK Sp. z o.o.
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I. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50 % kapitału zakładowego. 
 

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za I półrocze 

2016 roku opracowano na podstawie sprawozdań F-01/I-01 o przychodach, kosztach              

i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. 
 

 
 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
 

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych  

z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym 

oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka 

pojazdów samochodowych. 
 

Wykonanie  podstawowych  wskaźników  ekonomiczno-finansowych  MPGK Spółki z o.o. za  

I półrocze 2016 roku  przedstawia  sprawozdanie   F-01/I-01  o  przychodach,  kosztach           

i  wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. 

 

Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk netto w kwocie 2.155.000 zł. 

 

Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się przychody ogółem w kwocie :  

 35.905.000 zł 

w tym: 

 ze sprzedaży 34.873.000 zł 

 z tego: 

 - usług 34.859.000 zł 
w tym: odbiór i gospodarowanie odpadami (27.738.000 zł), 

letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów (6.900.000 zł), usługi 

diagnostyczne (215.000 zł), pozostałe usługi (6.000 zł) 

 

 - towarów i materiałów 14.000 zł 

 

 pozostałe przychody operacyjne 925.000 zł 
w tym: dotacja ze środków EFRR na dofinansowanie budowy 

zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic 

poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne 

(764.000 zł), rozwiązane rezerwy (37.000 zł), zysk ze zbycia 

środków trwałych (4.000 zł), odszkodowania w tym wypadkowe 

samochodowe i za zniszczone pojemniki i kontenery (73.000 zł), 

pozostałe (47.000 zł) 

  

 przychody finansowe 107.000 zł 
w tym: odsetki od środków finansowych na rachunku 

bankowym (95.000 zł), odsetki z tytułu rozwiązania rezerw 

(12.000 zł) 
 

Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono koszty w kwocie 33.173.000 zł 

w tym : 

 

 koszty działalności operacyjnej 32.914.000 zł 
w tym: wynagrodzenia (11.490.000 zł), świadczenia na rzecz 

pracowników, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, odpis 

na ZFŚS, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki 
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czystości, badania lekarskie, szkolenia pracowników  

(2.816.000 zł), zużycie materiałów i energii (4.334.000 zł), 

zakup usług m.in. opłaty za składowanie odpadów, usługi 

transportowe, remontowe, telekomunikacyjne i bankowe 

(7.419.000 zł), amortyzacja (4.354.000 zł), podatki i opłaty 

m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków 

transportu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, opłaty 

drogowe, opłaty za emisję spalin, PFRON (1.398.000 zł), 

wartość sprzedanych towarów (14.000 zł), pozostałe koszty 

m.in. reklamy i reprezentacji, przeglądy techniczne,           

rejestracji pojazdów, ubezpieczenia (1.089.000 zł) 

 

 pozostałe koszty operacyjne 213.000 zł 
w tym: odpisy na należności (45.000 zł), szkody w mieniu 

(56.000 zł), darowizny (67.000 zł), koszty postępowań spornych 

(7.000 zł), umorzenie należności (6.000 zł), prace 

konserwatorskie na zrekultywowanym wysypisku (5.000 zł), 

kara umowna - U.M. Katowice (10.000 zł), inne koszty 

operacyjne (17.000 zł) 

 

 koszty finansowe 46.000 zł 
odsetki od kredytów i pożyczek  

 

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w kwocie 577.000 zł. 

 

Sytuacja finansowa MPGK Spółki z o.o. na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się następująco: 

 stan środków pieniężnych 18.390.000 zł 

 

 należności krótkoterminowe 9.820.000 zł 

  w tym: 

 z tytułu dostaw i usług   6.664.000 zł 

 z tytułu podatków, ubezpieczeń i in. świadczeń           23.000 zł 

 inne (zabezpieczenia umów, kaucje, rozrachunki  

z pracownikami z tyt. pożyczek z ZFŚS, rozliczenie 

dotacji projektu budowy zakładu)  3.133.000 zł 

 należności długoterminowe  87.000 zł 

 

 zobowiązania długoterminowe  8.915.000 zł 

 

 zobowiązania krótkoterminowe 11.725.000 zł 

  w tym z tytułu: 

 dostaw i usług 2.043.000 zł 

 pożyczek 739.000 zł 

 podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 3.271.000 zł 

 wynagrodzeń 955.000 zł 

 innych rozrachunków (m.in. z pracownikami) 4.717.000 zł 

 

 rezerwy na zobowiązania 5.505.000 zł  

  w tym z tytułu: 

 świadczeń emerytalnych  3.792.000 zł 
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 rekultywacji II kwatery składowiska  1.440.000 zł 

 VAT  262.000 zł 

 odroczonego podatku 11.000 zł 

 

 rozliczenia międzyokresowe 17.542.000 zł  
w tym :  saldo środków  z EFRR na realizację projektu „Budowa 

zakładu  odzysku  i unieszkodliwiania  odpadów” (16.501.000 zł), 

prawo  wieczystego  użytkowania   gruntów  (963.000 zł), faktury 

zaliczkowe (9.000 zł), kary (69.000 zł) 

   

W I półroczu 2016 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie     

13.763.000 zł na które składają się :  
 modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (6.462.000 zł), I etap 

modernizacji biologicznego przetwarzania odpadów (WFOŚiGW) (6.896.000 zł), rozbudowa 

instalacji paliwa alternatywnego (74.000 zł), budowa murków oporowych (40.000 zł),  

 zakup : samochodu ciężarowego Renault Maxity (261.000 zł), urządzenia 

wysokociśnieniowego (15.000 zł), urządzenia wielofunkcyjnego (4.000 zł) podestu (6.000 zł), 

odkurzacza Coala (4.000 zł), komputera (1.000 zł). 

 

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki (7.000 zł) w ramach wartości 

niematerialnych i prawnych na oprogramowanie komputerowe. 

 

Osiągnięty wynik finansowy - zysk netto za I półrocze 2016 roku był wyższy w stosunku 

uzyskanego w I półroczu 2015 roku o kwotę 1.155.000 zł, co stanowi wzrost o 115,5 %.  

 

Na dzień 30.06.2016 roku wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółka z o.o.                   

w Katowicach  wynosi  37.152.400 zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki 
(nadwyżka ponad ww. kwotę – 38,00 zł  podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). 

 

 

2. Katowickie Wodociągi S.A.  

 

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, 

konserwacji i remontów urządzeń. 

Wykonanie  podstawowych  wskaźników  ekonomiczno - finansowych Katowickich 

Wodociągów S.A. za I półrocze 2016 roku  przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. 

 

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości  6.530.000 zł. 

 

Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie : 108.851.000 zł 

z tytułu : 

 

 sprzedaży 107.429.000 zł 

 - produktów  107.266.000 zł 
w tym: sprzedaż wody (40.690.000 zł), sprzedaż usług 

kanalizacyjnych (65.624.000 zł), pozostałe usługi 

(952.000 zł) 

 - towarów i materiałów  55.000 zł 

 - kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby  108.000 zł 
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 pozostałych przychodów operacyjnych  1.037.000 zł 
w tym: odszkodowania za szkody górnicze (365.000 zł), inne 

odszkodowania (49.000 zł), zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych (40.000 zł), rozwiązane rezerwy     

(14.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego       

(111.000 zł), przychód stanowiący równowartość odpisów 

amortyzacyjnych od środków trwałych : sfinansowanych 

dotacją (54.000 zł), otrzymanych nieodpłatnie (370.000 zł), 

finansowanych pożyczką z WFOŚiGW - umorzoną (5.000 zł), 

VAT do odliczenia z tytułu umów leasingowych przed 

1.04.2014 r. (13.000 zł), kary umowne (5.000 zł), zwrot 

kosztów procesowych (10.000 zł), pozostałe   (1.000 zł) 

 

 przychodów finansowych  385.000 zł 
w tym : odsetki od lokat (250.000 zł), odsetki pozostałe 

(84.000 zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego (45.000 zł), 

rozwiązanie rezerwy - dot. odsetek (6.000 zł) 

 

Poniesione koszty w kwocie : 100.393.000 zł 

obejmują : 

 koszty działalności operacyjnej 98.969.000 zł 
w tym: wynagrodzenia (19.499.000 zł), ubezpieczenia 

społeczne i  inne świadczenia na rzecz pracowników 

(6.468.000 zł), podatki i opłaty (4.312.000 zł), zakup wody 

(17.924.000 zł), materiały (4.549.000 zł), energia   

(2.936.000 zł), amortyzacja (7.718.000 zł), podróże 

służbowe (28.000 zł), usługi remontowe (4.454.000 zł), 

usługi transportowe (84.000 zł), czynsz z tytułu dzierżawy 

infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickiej 

Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej  Sp. z o.o.  

(24.690.000 zł), wywóz i zagospodarowanie odpadów 

(983.000 zł), opłaty za ścieki (2.576.000 zł),  opłaty 

pocztowe (197.000 zł), usługi informatyczne (189.000 zł), 

usługi telekomunikacyjne (22.000 zł), usługi internetowe 

(52.000 zł), z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury 

technicznej      (457.000 zł), ochrona mienia (273.000 zł), 

opłaty z tytułu służebności (16.000 zł),  dzierżawa, najem 

(28.000 zł), obsługa prawna (188.000 zł), usługi bankowe 

(84.000 zł), obsługa, najem urządzeń Konica-Minolta 

(123.000 zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych          

i osobowych (407.000 zł), wartość sprzedanych towarów       

i materiałów (54.000 zł), usługi bankowe (42.000 zł), 

ekspertyzy wodomierzy, ogłoszenia, nadzór z zakresu ppoż., 

itp. (456.000 zł), pozostałe (160.000 zł)  

 

 pozostałe koszty operacyjne 1.378.000 zł 
            w tym:  podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska 

(22.000 zł), utworzenie odpisów aktualizujących        

(209.000 zł), odpisane należności nieściągalne 

przedawnione (4.000 zł), opłaty związane ze sprawami 

sądowymi  (39.000 zł), przekazane darowizny (1.046.000 zł), 

wypłacona renta (8.000 zł), regresy, odszkodowania   

(15.000 zł), likwidacja materiałów na składzie (8.000 zł), 

koszty napraw powypadkowych (27.000 zł) 
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 koszty finansowe  46.000 zł 
 w tym:  odsetki od umów leasingowych (30.000 zł), odsetki 

od pożyczki (2.000 zł), utworzenie odpisu aktualizacyjnego 

(11.000 zł), prowizje bankowe (2.000 zł), różnice kursowe 

(1.000 zł) 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 1.928.000 zł 

Sytuacja finansowa Spółki na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się następująco: 

 środki pieniężne 32.829.000 zł 

 

 należności 29.379.000 zł 
w tym z tytułu : 

      -     dostaw i usług                                              26.713.000 zł 

      -     podatków                                                       1.549.000 zł 

      -     pożyczek mieszkaniowych                            1.098.000 zł 

      -     rozrachunków z pracownikami                            3.000 zł 

      -     wpłaconych kaucji i zabezpieczeń                     16.000 zł 

 

 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86.792.000 zł 
w tym : 

      -     zobowiązania krótkoterminowe                                22.997.000 zł 
w tym z tytułu : dostaw i usług (6.279.000 zł), wynagrodzeń 

(1.872.000 zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 

(3.112.000 zł), z tytułu inwestycji (79.000 zł), wykupu sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej (982.000 zł), wpłaconych 

wadiów (214.000 zł), opłat za korzystanie ze środowiska 

(9.739.000 zł), rozliczenia przedmiotu leasingu (345.000 zł), 

potrąceń z wynagrodzeń : PKZP, PZU, itp. (301.000 zł), 

pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                      

i Gospodarki Wodnej (74.000 zł)    

 

            -    zobowiązania długoterminowe                                     1.963.000 zł  
w tym z tytułu : wykupu  sieci wodociągowo - kanalizacyjnej    

(1.567.000 zł), rozliczenia przedmiotu leasingu  (101.000 zł),    

wpłaconych wadiów (257.000 zł), pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu  Ochrony  Środowiska   i   Gospodarki  Wodnej  

(37.000 zł), wpłaconych kaucji i zabezpieczeń (1.000 zł) 

 

             -    utworzone rezerwy na zobowiązania                         61.832.000 zł 
w  tym  z  tytułu  :  odroczonego   podatku    dochodowego 

 od  osób prawnych  (1.206.000 zł), świadczeń emerytalno 

- rentowych   (27.231.000 zł),  spraw sądowych   i  innych  

zobowiązań (33.395.000 zł) 

 

 rozliczenia międzyokresowe               11.889.000 zł  
w  tym  z  tytułu  :  otrzymanych  środków  pieniężnych na  

realizację   projektu   finansowego   z  udziałem   środków 

unijnych (2.405.000 zł), otrzymanych nieodpłatnie środków  

trwałych (9.294.000 zł), kar i odszkodowań księgowanych  

na podstawie not księgowych (190.000 zł) 
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W I półroczu 2016 roku Spółka  poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 2.632.000 zł,    

w tym : na sieć wodociągową (927.000 zł), sieć kanalizacyjną (925.000 zł), pozostałe nakłady 

(780.000 zł). 

 

Osiągnięty wynik finansowy - zysk netto za I półrocze 2016 roku  był niższy w stosunku     

do uzyskanego w I półroczu 2015 roku o kwotę 3.681.000 zł, co stanowi spadek o 36,0 %.  

 

Uchwałą nr XXVI/524/16 Rady Miasta Katowice z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok oraz Zarządzeniem nr 837/2016 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wykonania ww. uchwały 

przyjęto zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) - kwota 2.210.104,73 zł od czynności 

przekazania aportem wytworzonej przez Miasto infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej, 

ogólnospławnej i wodociągowej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. Trwają czynności 

związane z przekazaniem aportu. 

 

Na dzień 30.06.2016 roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A.        

w Katowicach  wynosi  78.473.550 zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. 

 

 

3. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o 

 

Przedmiotem działania spółki jest w szczególności zarządzanie, budowa i modernizacja 

miejskiej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych 

na inwestycje. 

Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (rejestracja w Krajowym Rejestrze 

Sądowym) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice. 
 

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości  4.159.000 zł. 

 

Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie 28.130.000 zł 

z tytułu : 

 przychodów ze sprzedaży 24.739.000 zł 
w tym : czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury 

wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich 

Wodociągów S.A. (24.690.000 zł), przychody ze 

sprzedaży usług (49.000 zł) 

 

 pozostałych przychodów operacyjnych  2.707.000 zł 
dotacja z Funduszu Spójności (2.703.000 zł), inne 

przychody operacyjne (4.000 zł) 

 

 przychodów finansowych  684.000 zł 
      odsetki  od   lokat   terminowych  (113.000 zł),   odsetki  

      od środków  kredytu  EBI  (19.000 zł), odsetki od środków  

      na  rachunku   bankowym  (68.000 zł),  odsetki naliczone  

      kontrahentom  (1.000 zł),    inne  przychody   finansowe  

      (483.000 zł)        

 

Poniesione koszty w kwocie 23.160.000 zł 

obejmują : 
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 koszty działalności operacyjnej 22.096.000 zł 
w tym: wynagrodzenia (809.000 zł), ubezpieczenia 

społeczne i  inne świadczenia dla pracowników    

(148.000 zł), zużycie materiałów i energii (32.000 zł), 

podatki i opłaty (6.643.000 zł), usługi obce (269.000 zł), 

amortyzacja (14.089.000 zł), podróże służbowe        

(7.000 zł), reprezentacja i reklama (82.000 zł), składki z 

tyt. ubezpieczeń majątkowych i osobowych (13.000 zł), 

pozostałe (4.000 zł)   

 

 pozostałe koszty operacyjne 178.000 zł 
w tym : strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych (114.000 zł), pozostałe koszty operacyjne 

(64.000 zł) 

 

 koszty finansowe  886.000 zł 
odsetki od kredytu EBI 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości           

811.000 zł. 

Sytuacja finansowa Spółki  na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się następująco : 

 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 107.875.000 zł 

 należności  1.190.000 zł 
z tytułu : podatku VAT (1.105.000 zł), dostaw i usług     

(85.000 zł)  

 

 zobowiązania krótkoterminowe 11.283.000 zł 
w tym z tytułu : dostaw  i usług (2.268.000 zł), wynagrodzeń 

(110.000 zł), podatku VAT (1.134.000 zł), odsetek od  

kredytu EBI (941.000 zł),  podatków : dochodowego od osób 

prawnych (129.000 zł), dochodowego od osób fizycznych 

(54.000 zł), składek ZUS (39.000 zł), pozostałe (6.608.000 

zł) 

 

 zobowiązania długoterminowe 80.000.000 zł 
z tytułu kredytu EBI 

 

 rezerwy na zobowiązania  2.565.000 zł 
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego (2.209.000 zł), 

pozostałe (356.000 zł)  
 

 rozliczenia międzyokresowe  179.035.000 zł  
z tytułu : dotacji z Funduszu Spójności (174.360.000 zł), 

pozostałych rozliczeń krótkoterminowych (4.675.000 zł)  

 

W I półroczu 2016 roku  Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę 4.564.000 zł 

związane z realizacją projektu modernizacji i budowy kanalizacji w mieście Katowice, w tym: 
 

 Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu II                  

 3.476.000 zł 
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      w tym : 

budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Radocha  

(2.253.000 zł), Podlesie (1.128.000 zł), Panewniki (10.000 zł), Gigablok (85.000 zł)    

 

 Inwestycje w ramach zadań finansowanych ze środków własnych  1.088.000 zł  

 

Osiągnięty za I półrocze 2016 roku  wynik finansowy - zysk jest niższy w odniesieniu do 

osiągniętego w I półroczu 2015 roku o 268.000 zł, tj. o 6,1 %. 

 

Uchwałą nr XIX/360/15 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2016 rok oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 631/2016 z dnia 7 

stycznia 2016 r. wykonawczym do ww. uchwały przyjęto dokapitalizowanie (wkład 

pieniężny) 3.000.000 zł - Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

w zamian za objęcie udziałów. Dokapitalizowanie będzie przeznaczone na budowę 

kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście 

Katowice”. 

 

Na dzień 30.06.2016 roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowicka Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z  o.o. w Katowicach  wynosi  454.321.000 zł co stanowi 

100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę - 1.798,38 zł podwyższyła kapitał 

zapasowy Spółki). 

 

 

4. Szpital Murcki Spółka z o.o. 

 

Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym 

w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, dentystyczna, fizjoterapeutyczna, 

działalność pogotowia ratunkowego, praktyka pielęgniarek i położnych. 

Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w związku z : uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia     

19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą  

nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku  w sprawie określenia 

wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski 

Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika 

zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta 

Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia 1.10.2013 r. na podstawie których 

zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala.  
 

Okres sprawozdawczy tj. I półrocze 2016 roku  Spółka zamknęła stratą netto w wysokości  

2.426.000 zł. 

 

Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie 12.392.000 zł 

z tytułu : 

 przychodów ze sprzedaży 12.141.000 zł 
w tym : przychody  z  działalności  medycznej : kontrakt  

z NFZ (11.334.000 zł), sprzedaż usług pacjentom 

komercyjnym (707.000 zł), sprzedaż usług medycznych 

placówkom medycznym (12.000 zł), sprzedaż usług 

niemedycznych, w tym najem, dzierżawa, opłaty za wjazd, 

usługi ksero (88.000 zł) 
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 pozostałych przychodów operacyjnych  245.000 zł 
na które składają się darowizny pozyskane przez szpital 

(leki, sprzęt medyczny), otrzymane odszkodowania oraz 

środki przekazane z Ministerstwa Zdrowia na 

sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów 

 

 przychodów finansowych  6.000 zł 
umorzone odsetki oraz prowizje dla płatnika (ZUS i US)     

z tytułu terminowego regulowania zobowiązań publiczno 

- prawnych 

  

Poniesione koszty w kwocie 14.818.000 zł 

obejmują : 

 koszty działalności operacyjnej 14.800.000 zł 
w tym: wynagrodzenia (6.048.000 zł), ubezpieczenia 

społeczne i  inne świadczenia na rzecz pracowników 

(1.357.000 zł), amortyzacja z tytułu wniesionego do 

Spółki aportu (717.000 zł), zużycie materiałów, leków, 

sprzętu medycznego, materiałów diagnostycznych, 

odczynników, środków czystości, żywności, energii 

elektrycznej i cieplnej (4.216.000 zł), składki na PFRON, 

podatek od nieruchomości, podatek od czynności 

cywilnoprawnych, opłaty sądowe i notarialne       

(176.000 zł), usługi medyczne obce - transport medyczny, 

badania i konsultacje, kontrakty lekarskie, dzierżawa 

tomografu oraz konserwacje i naprawy sprzętu 

medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja 

odpadów szpitalnych i komunalnych (2.190.000 zł), 

ubezpieczenia majątkowe, OC szpitala, podróże 

służbowe, koszty reprezentacji i reklamy  (96.000 zł) 

 

 pozostałe koszty operacyjne 2.000 zł 
      w  tym :  wartość  likwidowanych  środków  trwałych  oraz    

      odpisy aktualizujące należności 

 

 koszty finansowe  16.000 zł 
odsetki od zobowiązań z tytułu nieterminowych płatności  

 

Sytuacja finansowa Spółki  na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się następująco : 

 środki pieniężne 35.000 zł 

 

 należności krótkoterminowe 2.035.000 zł 
w tym : od NFZ (1.907.000 zł), pozostałe (128.000 zł) 

 

 zobowiązania krótkoterminowe 5.133.000 zł 
w tym z tytułu: dostaw i usług (4.625.000 zł, w tym 

wymagalne 2.875.000 zł), ubezpieczeń i innych świadczeń 

(508.000 zł)   

     

 rezerwy na zobowiązania (rezerwy na odprawy emerytalne) 976.000 zł 
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 rozliczenia międzyokresowe  65.000 zł  

 

W I półroczu 2016 roku  Spółka poniosła nakłady majątkowe w łącznej kwocie 59.000 zł na : 

zakup lampy rentgenowskiej RTM (47.000 zł), wykonanie zasilania kablowego ze stacji 

niskiego napięcia do budynku ZPO (12.000 zł). 

 

Wynik finansowy za I półrocze 2016 roku - strata 2.426.000 zł jest wyższa o 405.000 zł,       

od odnotowanej w I półroczu 2015 roku co stanowi pogorszenie wyniku o 20,0 %. 

 

Na dzień 30.06.2016 roku udział Miasta w Spółce wynosi 17.437.000 zł, tj. 100 % kapitału 

zakładowego Spółki (nadwyżka wniesiona ponad ww. kwotę - 45,38 zł podwyższyła kapitał 

zapasowy spółki).  

 

 

5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
 

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów 

mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. 

wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty 

i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję 

inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane 

z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego. 
 

Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno – finansowych za I półrocze 2016 roku     

przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 

oraz o nakładach na środki trwałe. 

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie 3.252.000 zł. 

KTBS Spółka z o.o. osiągnęła przychody ogółem w kwocie 12.635.000 zł 

w tym z tytułu: 

 

 sprzedaży 11.987.000 zł 
między innymi :  z tytułu opłat czynszowych od najemców wraz       

z mediami tj. c.o., wodą, wywozem nieczystości (10.869.000 zł), 

opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym: pomieszczenia 

gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy : parkingu, miejsc 

postojowych, garaży (937.000 zł), przychody ze wspólnot 

mieszkaniowych (123.000 zł),  refaktury pozostałych odbiorców 

(5.000 zł),  pozostała sprzedaż : opłata za sieć internetową, 

sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, 

zużycie techniczne lokali, odczyty liczników (53.000 zł) 

 

 pozostałych przychodów operacyjnych 298.000 zł 
w tym: równowartość amortyzacji środków otrzymanych 

nieodpłatnie (12.000 zł), umorzenie kredytów na budownictwo   

mieszkalne (48.000 zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy 

(58.000 zł), zasądzony zwrot kosztów sądowych (30.000 zł), 

rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (77.000 zł), kary               

i odszkodowania (13.000 zł), odpis dotacji (12.000 zł), 

pozostałe przychody operacyjne (48.000 zł) 
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 przychodów finansowych 350.000 zł 
odsetki od środków na rachunkach lokat bankowych (133.000 zł),         

       odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych  (33.000 zł),   

       odsetki od ubezpieczyciela (170.000 zł), rozwiązanie  odpisów  

       aktualizujących należności z tyt. odsetek (14.000 zł) 

 

Poniesione koszty w kwocie 9.282.000 zł 

obejmują: 

 koszty działalności operacyjnej 8.097.000 zł 
w tym: wynagrodzenia (1.078.000 zł), świadczenia na rzecz 

pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne 

(251.000 zł), zużycie materiałów i energii (2.856.000 zł), 

usługi obce (w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, 

łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz 

nieczystości, ochrona) (1.141.000 zł), amortyzacja       

(1.530.000 zł),  podatek od nieruchomości, wieczyste 

użytkowanie (233.000 zł), opłaty sądowe, notarialne, 

skarbowe, PFRON, podatek VAT należny (13.000 zł), opłaty                

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (418.000 zł), 

ubezpieczenia majątkowe (37.000 zł), fundusz remontowy 

(454.000 zł), reklama i reprezentacja (70.000 zł), podróże 

służbowe (9.000 zł), pozostałe (7.000 zł) 

 

 pozostałe koszty operacyjne 269.000 zł 
w tym: odpisy aktualizujące należności (94.000 zł), 

rewaloryzacja zwróconych partycypacji (80.000 zł), 

rewaloryzacja zwróconych kaucji (56.000 zł), koszty napraw 

pokrywanych z ubezpieczenia (18.000 zł), koszty postępowań 

sądowych (21.000 zł) 

 

 koszty finansowe  916.000 zł 
w tym: odsetki od kredytów (896.000 zł), odpisy aktualizujące 

należności  z  tytułu  odsetek (20.000 zł) 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości  101.000 zł 

Sytuacja finansowa Spółki na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się następująco : 

 środki pieniężne 22.327.000 zł 

 należności 574.000 zł 

w tym z tytułu: 

- dostaw i usług 545.000 zł 
   zaległości czynszowe, odsetki od zaległości czynszowych   

    

- należności z tytułu podatków,  dotacji,  ubezpieczeń  

  społecznych i innych świadczeń,     26.000 zł 

 

- inne należności   3.000 zł 

 

 zobowiązania długoterminowe  123.383.000 zł 

w tym : 
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z   tytułu   kredytów    długoterminowych  mieszkaniowych  

(93.217.000  zł),  kaucji  długoterminowych (10.108.000 zł),  

partycypacji    długoterminowych    (17.160.000 zł),   emisji  

dłużnych papierów wartościowych - obligacji (2.898.000 zł)  
 

 zobowiązania krótkoterminowe  7.372.000 zł 

w tym : 
z    tytułu  :  dostaw    i    usług    (815.000 zł),   kredytów  

krótkoterminowych       mieszkaniowych       (2.120.000  zł),   

podatków,     ubezpieczeń    i    wynagrodzeń    (275.000 zł), 

funduszu   remontowego  (3.892.000 zł),   emisji  dłużnych  

papierów  wartościowych - obligacji (40.000 zł), pozostałe  

(230.000 zł) 

 

 rezerwy na zobowiązania  605.000 zł 

w tym : 
na    świadczenia    emerytalne   i   podobne    (262.000 zł),  

na rewaloryzacje kaucji (104.000 zł), pozostałe (239.000 zł) 

 

 rozliczenia międzyokresowe 25.908.000 zł  
w tym:  

partycypacje bezzwrotne (14.470.000 zł), umorzone kredyty  

(8.314.000 zł),   otrzymane    nieodpłatnie    środki   trwałe  

(2.361.000 zł), dotacje na środki trwałe (763.000 zł)  

 

 

W I półroczu 2016 roku  Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości  295.000 zł,      

w tym:  

 nakłady na inwestycje :  ul. Sławka etap II zad.2 (96.000 zł), ul. Sławka etap II zad.3 

(9.000 zł), ul. Sławka etap II zad. 4 (9.000 zł), Giszowiec pl. Pod Kasztanami etap II 

(22.000 zł), ul. Krasińskiego – Skowrońskiego – etap III (19.000 zł), ul. Leopolda     

etap I (30.000 zł), Bulwar Rawy V (21.000 zł), pozostałe (4.000 zł), 

 nakłady na prace wykończeniowe w budynkach przy ul. Bohaterów Monte Cassino 

(47.000 zł), ul. Krasińskiego 14 b-k (2.000 zł), ul. Skowrońskiego 2, 3 (2.000 zł),     

ul. Skowrońskiego 2,2a, 4/ul. Równoległa 7,8 (2.000 zł), pl. Pod Kasztanami 41,43 

(3.000 zł), ul. Warmińska 10,12 (1.000 zł) 

 urządzenia techniczne (11.000 zł), 

 komputery (13.000 zł), 

 pozostałe (4.000 zł) 

 

Osiągnięty zysk za I półrocze 2016 roku  jest wyższy o kwotę 185.000 zł w stosunku 

do wyniku finansowego za I półrocze 2015 roku, co stanowi wzrost o 6,0 %. 

 

Na dzień 30.06.2016 roku wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółka z o.o.                    

w Katowicach  wynosi  187.837.500 zł, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego Spółki. 

 

 

 

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.  
 

Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi 

stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy. 

- 15 -



  

 

 

Średni wiek taboru autobusowego, którym realizowane są zadania przewozowe w I półroczu 

2016 roku  wynosił (tabor krótki) 9,14 lat i (tabor długi) 10,13 lat, w I półroczu 2015 roku  

(tabor krótki) 11,03 lat i (tabor długi) 10,55 lat.  

Na dzień 30.06.2016 r. PKM Katowice posiada 253 autobusy, z tego 144 autobusy krótkie 

marki Solaris, Mercedes, Man oraz Jelcz i 109 autobusów długich marki Solaris, Mercedes, 

Neoplan, Man oraz Ikarus. Autobusy są wyposażone w zespoły ekologiczne spełniające 

normy ekologiczne. Wszystkie autobusy posiadają automatyczne skrzynie biegów,               

91 autobusów jest wyposażonych w klimatyzację, 216 autobusów jest niskopodłogowych. 
 

Okres sprawozdawczy - I półrocze 2016 roku  Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości  

704.000 zł. 
 

 

Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie 54.423.000 zł 

z tytułu : 

 sprzedaży 52.562.000 zł 

 

 - produktów  48.800.000 zł 
(w tym : KZK GOP wykonane autobusami usługi 

przewozowe  (47.012.000 zł), przewozy na lotnisko 

(755.000 zł), usługi stacji diagnostycznej (250.000 zł), 

naprawy pojazdów (178.000 zł), reklamy (321.000 zł), 

pozostałe m.in. sprzedaż biletów przez kierowców, 

najmy (284.000 zł)    

 - towarów i materiałów 940.000 zł 
sprzedaż : biletów (858.000 zł),  paliw (65.000 zł),  

złomu  (17.000 zł) 

 - zmiany stanu produktów  2.400.000 zł 

 - kosztów wytworzenia produktów                                  422.000 zł    

na własne potrzeby   

 pozostałych przychodów operacyjnych  1.806.000 zł 
w tym: rozliczenie dotacji i umorzonych pożyczek                   

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                     

i Gospodarki Wodnej,  Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (1.282.000 zł), odszkodowania powypadkowe 

(341.000 zł), kary (32.000 zł), rozwiązane rezerwy na 

należności (20.000 zł), podatek od nieruchomości od spółki 

Tramwaje Śląskie S.A. (20.000 zł), sprzedaż środków 

trwałych (103.000 zł), przychód związany z wynagrodzeniem 
(5.000 zł), pozostałe (3.000  zł)  

 

 przychodów finansowych (odsetki z lokat środków) 55.000 zł 

Poniesione koszty w kwocie 53.336.000 zł 

obejmują : 

 

 koszty działalności operacyjnej 52.796.000 zł 
w tym: wynagrodzenia (20.255.000 zł), ubezpieczenia 

i świadczenia na rzecz pracowników (5.720.000 zł), zużycie 

materiałów i energii (15.750.000 zł), podatki i opłaty 

(1.451.000 zł), usługi obce (1.229.000 zł), amortyzacja 
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(6.843.000 zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów 

(918.000 zł), pozostałe (630.000  zł) 

 

 pozostałe koszty operacyjne 396.000 zł 
w tym: odszkodowania powypadkowe – koszty napraw 

(295.000 zł), koszty likwidacji środków trwałych (30.000 zł),  

kary (57.000 zł), renty wyrównawcze (14.000 zł) 
 

 koszty finansowe  144.000 zł 
 

W okresie sprawozdawczym podatek dochodowy wynosi 383.000 zł. 

 

Sytuacja finansowa PKM Spółki z o.o. na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się następująco: 

 środki pieniężne  9.976.000 zł 

 

 należności krótkoterminowe 5.749.000 zł 
w tym  z  tytułu  dostaw  i  usług  (4.677.000  zł),  podatków,  

dotacji,   ubezpieczeń   społecznych   i   innych   świadczeń  

(1.072.000 zł) 

 

 zobowiązania długoterminowe  13.533.000 zł 
w tym kredyt bankowy (11.375.000  zł), zapłata w ratach 

za zakupione autobusy (2.158.000 zł)  

 

 zobowiązania krótkoterminowe 13.783.000 zł 
w tym z tytułu : dostaw i usług (2.647.000 zł), podatków, 

ubezpieczeń i innych świadczeń (7.218.000 zł), wynagrodzeń  

(2.168.000  zł), kredytu i zobowiązań za zakupione autobusy 

(1.750.000 zł) 

 

 rezerwy na zobowiązania 7.770.000 zł 
z   tyt.  odroczonego  podatku  dochodowego   (6.015.000 zł), 

na świadczenia emerytalne, niewykorzystane urlopy 

wypoczynkowe (1.454.000 zł), nie rozwiązana rezerwa na 

zobowiązania z 2015 r. (269.000 zł), rezerwa na 

zanieczyszczenia (32.000 zł) 

 

 rozliczenia międzyokresowe 2.735.000 zł  
w tym: pozostające saldo dotacji z EFRR (2.683.000 zł), 

rozliczenie dotacji na wypożyczalnię rowerów miejskich  

(32.000 zł), pozostałe (20.000 zł) 

 

W I półroczu 2016 roku  Spółka poniosła  nakłady  inwestycyjne w wysokości : 69.000 zł,    

w  tym  na : modernizację budynków zaplecza technicznego (12.000 zł), modernizację 

systemu RCP (4.000 zł) oraz na zakup : podnośników Pasquin 4 szt. (23.000 zł), sprzętu 

elektronicznego (30.000 zł) 

 

Osiągnięty wynik finansowy za I półrocze 2016 roku jest niższy o 1.509.000 zł                      

od osiągniętego w I półroczu 2015 roku co stanowi obniżenie o 68,2 %. 

 

Na dzień 30.06.2016 roku wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółka z o.o.                 

w Katowicach  wynosi 56.494.000 zł, co stanowi 87,59 % kapitału zakładowego Spółki. 
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7. GKS GieKSa Katowice S.A. 

 

Przedmiotem działania Spółki jest działalność związana ze sportem, rekreacją, promocją 

sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej         

w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność 

w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice. 

Miasto Katowice przystąpiło do spółki „GKS GieKSa Katowice” Spółka Akcyjna                  

na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku 

zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r.  

 

Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła stratą netto w wysokości  85.000 zł. 

Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie 3.888.000 zł 

z tytułu : 

 przychodów ze sprzedaży 850.000 zł 
w tym : biletów i karnetów (168.000 zł), usług 

marketingowych (445.000 zł), działalności sportowej 

(235.000 zł), pozostałe (2.000 zł) 

 

 pozostałych przychodów operacyjnych  3.038.000 zł 
w tym : dotacje (2.050.000 zł), darowizna (950.000 zł), 

przychody z najmu (1.000 zł), kary dla zawodników 

(1.000 zł), składki członkowskie – sekcja tenisa          

(19,000 zł), zobowiązania przedawnione (15.000 zł), 

zwrócone koszty procesowe (2.000 zł) 

 

  

Poniesione koszty w kwocie 3.973.000 zł 

obejmują : 

 

 koszty działalności operacyjnej 3.642.000 zł 
w tym: wynagrodzenia (2.304.000 zł), ubezpieczenia 

społeczne i  inne świadczenia dla pracowników (296.000 zł), 

zużycie materiałów i energii (89.000 zł), podatki i opłaty 

(1.000 zł), usługi obce (713.000 zł), amortyzacja (38.000 zł), 

pozostałe koszty rodzajowe (201.000 zł) 

   

 pozostałe koszty operacyjne 317.000 zł   

 

 koszty finansowe  14.000 zł 

 
 

Sytuacja finansowa Spółki  na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się następująco : 

 środki pieniężne 22.000 zł 

 należności  202.000 zł 
z tytułu : dostaw i usług  

 

 zobowiązania długoterminowe 500.000 zł 
z tytułu kredytów i pożyczek 
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 zobowiązania krótkoterminowe 1.291.000 zł 
w tym z tytułu: podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 

(353.000 zł), dostaw i  usług  (480.000 zł),  wynagrodzeń  

(444.000 zł), pozostałe (14.000 zł) 

 

W I półroczu 2016 roku  Spółka poniosła nakłady majątkowe 1.000 zł w obce środki trwałe. 

 

Wynik finansowy za I półrocze 2016 roku  - stanowi zmniejszenie straty o 96,9 %                  

w odniesieniu do I półrocza 2015 roku.   

 

Uchwałą nr XXVII/569/16 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 roku  w sprawie 

zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok oraz na podstawie zarządzenia 

Nr 912/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wykonania 

ww. uchwały przyjęto wniesienie przez miasto Katowice wkładu pieniężnego 1.000.000 zł.    

w celu podwyższenia kapitału akcyjnego i objęcia akcji w Spółce GKS GieKSa Katowice 

S.A. (w związku z organizacją drużyny hokejowej). W dniu 25.07.2016 r. Miasto zawarło umowę 

objęcia akcji serii T spółki GKS GieKSa Katowice S.A.  

 

Na dzień 30.06.2016 roku wartościowy udział Miasta w spółce „GKS GieKSa Katowice” 

S.A. w Katowicach wynosi 32.700.000 zł, co stanowi 75,83 % kapitału zakładowego Spółki. 

 

 

 

 

 

 

 

Porównanie przychodów i kosztów Spółek z udziałem Miasta (przekraczającym 50 % 

kapitału zakładowego spółek) za okres I półrocza 2016 roku  w stosunku do I półrocza 2015 

roku  przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.  
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 I półrocze 

2015 roku

 I półrocze 

2016 roku

 I półrocze 

2015 roku

 I półrocze 

2016 roku

 I półrocze 

2015 roku

 I półrocze 

2016 roku

 I półrocze 

2015 roku

 I półrocze 

2016 roku

 I półrocze 

2015 roku

 I półrocze 

2016 roku

 I półrocze 

2015 roku

 I półrocze 

2016 roku

 I półrocze 

2015 roku

 I półrocze 

2016 roku

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Przychody: 34 841 000 35 905 000 103,1 109 335 000 108 851 000 99,6 26 824 000 28 130 000 104,9 11 484 000 12 392 000 107,9 12 335 000 12 635 000 102,4 56 492 000 54 423 000 96,3 900 000 3 888 000 432,0

1/ ze sprzedaży 33 835 000 34 873 000 103,1 105 493 000 107 429 000 101,8 23 087 000 24 739 000 107,2 11 178 000 12 141 000 108,6 11 775 000 11 987 000 101,8 54 335 000 52 562 000 96,7 763 000 850 000 111,4

2/ pozostałe przychody operacyjne 877 000 925 000 105,5 2 534 000 1 037 000 40,9 2 415 000 2 707 000 112,1 302 000 245 000 81,1 343 000 298 000 86,9 2 021 000 1 806 000 89,4 0 3 038 000 x

3/ przychody finansowe 129 000 107 000 82,9 1 308 000 385 000 29,4 1 322 000 684 000 51,7 4 000 6 000 150,0 217 000 350 000 161,3 136 000 55 000 40,4 137 000 0 0,0

Koszty: 33 354 000 33 173 000 99,5 96 883 000 100 393 000 103,6 21 610 000 23 160 000 107,2 13 505 000 14 818 000 109,7 9 189 000 9 282 000 101,0 53 785 000 53 336 000 99,2 3 605 000 3 973 000 110,2

1/ działalności operacyjnej 33 083 000 32 914 000 99,5 96 100 000 98 969 000 103,0 20 653 000 22 096 000 107,0 13 459 000 14 800 000 110,0 7 716 000 8 097 000 104,9 53 078 000 52 796 000 99,5 3 501 000 3 642 000 104,0

2/ pozostałe koszty operacyjne 225 000 213 000 94,7 714 000 1 378 000 193,0 280 000 178 000 63,6 23 000 2 000 8,7 297 000 269 000 90,6 704 000 396 000 56,3 100 000 317 000 317,0

3/ koszty finansowe 46 000 46 000 100,0 69 000 46 000 66,7 677 000 886 000 130,9 23 000 16 000 69,6 1 176 000 916 000 77,9 3 000 144 000 4800,0 4 000 14 000 350,0

Podatek dochodowy 487 000 577 000 118,5 2 241 000 1 928 000 86,0 787 000 811 000 103,0 0 0 x 79 000 101 000 127,8 494 000 383 000 77,5 0 0 x

WYNIK FINANSOWY 1 000 000 2 155 000 215,5 10 211 000 6 530 000 64,0 4 427 000 4 159 000 93,9 -2 021 000 -2 426 000 120,0 3 067 000 3 252 000 106,0 2 213 000 704 000 31,8 -2 705 000 -85 000 3,1

Stan środków pieniężnych 23 509 000 18 390 000 78,2 37 651 000 32 829 000 87,2 107 011 000 107 875 000 100,8 44 000 35 000 79,5 17 835 000 22 327 000 125,2 12 540 000 9 976 000 79,6 46 000 22 000 47,8

Należności krótkoterminowe 8 403 000 9 820 000 116,9 29 188 000 29 379 000 100,7 1 371 000 1 190 000 86,8 1 890 000 2 035 000 107,7 668 000 574 000 85,9 5 723 000 5 749 000 100,5 550 000 202 000 36,7

Zobowiązania i rezerwy 15 644 000 26 145 000 167,1 84 443 000 86 792 000 102,8 96 937 000 93 848 000 96,8 4 367 000 6 109 000 139,9 130 106 000 131 360 000 101,0 26 461 000 35 086 000 132,6 4 572 000 1 791 000 39,2

Rozliczenia międzyokresowe 19 305 000 17 542 000 90,9 11 826 000 11 889 000 100,5 173 502 000 179 035 000 103,2 202 000 65 000 32,2 26 233 000 25 908 000 98,8 5 473 000 2 735 000 50,0 8 000 0 0,0

GKS GieKSa Katowice 

S.A. Wsk     

%    

(21:20)

Przychody, koszty i wynik finansowy spółek zależnych miasta Katowice 

w  I półroczu 2016 r. i  I półroczu 2015 r.  (na podstawie sprawozdań F01/I-01)

Wyszczególnienie 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o.
Wsk 

%      

(3:2)

Szpital Murcki                 

Sp. z o.o. Wsk     

%    

(12:11)

załącznik nr 1

(w złotych)

Katowickie 

Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.

Katowickie Wodociągi  

S.A. 
Wsk %      

(6:5)

Katowicka 

Infrastruktura 

Wodociągowo - 

Kanalizacyjna                              

Sp. z o.o.

Wsk          

%     

(15:14)

Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej     

Sp. z o.o.Wsk       

%         

(9:8)

Wsk          

%          

(18:17)
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2. Spółki, w których udział Miasta jest mniejszy niż 50 % kapitału zakładowego. 

 
Miasto Katowice posiada udziały w  jednostkach stowarzyszonych : 

- Tramwaje Śląskie S.A.        - udział 46,00  % 

- EMC Silesia Sp. z o.o.        - udział 34,17  %  

- Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.     - udział 28,00  % 

 

oraz w jednostkach współzależnych, tj. : 

- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  - udział   9,71  % 

- Bingo Centrum Sp. z o.o.       - udział   7,62  %  

- Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.   - udział   4,89   % 

- Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki Centrozap S.A)  - udział   0,32  % 

- Regnon S.A.       - udział   0,01  % 

 

Spółki te nie są objęte pełną kontrolą przez miasto Katowice, dlatego prezentacja udziałów 

w wynikach finansowych tych jednostek następuje w momencie konsolidacji bilansu miasta 

Katowice. Włączenie efektów wywierania znacznego wpływu do wyniku finansowego Miasta 

odbywa się na podstawie metody praw własności. Powyższe nie dotyczy spółek 

przeznaczonych do zbycia (Ideon S.A. i Regnon S.A.), które prezentowane są w aktywach 

obrotowych, a nie w aktywach trwałych i nie są prezentowane na podstawie metody praw 

własności. Wyliczana jest wartość rynkowa (pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość 

posiadanych udziałów i akcji). 

 

   uchwały podjęte przez Radę Miasta Katowice w sprawie udziałów Miasta w kapitale  

zakładowym (akcyjnym) Spółek. 

 

 Uchwałą nr LXIV/1489/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku wyrażono 

zgodę na nieodpłatne nabycie od Komunikacyjnego Związku Komunalnego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach akcji spółki Tramwaje Śląskie 

S.A. o wartości nominalnej 23.845.000 zł co stanowiło 25,1 % kapitału zakładowego 

Spółki. Na podstawie Zarządzenia nr 1687/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia      

14 sierpnia 2013 r. Miasto wniosło do spółki  Tramwaje Śląskie S.A. wkład niepieniężny 

o wartości brutto 2.562.434,40 zł w postaci prawa własności dokumentacji projektowej 

dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię                    

ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach        

o wartości brutto 699.697,80 zł oraz zabudowanej nieruchomości położonej                    

w Katowicach w rejonie skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Baildona wraz                    

z posadowioną na nieruchomości budowlą – wiaduktem tramwajowym z murami 

oporowymi o łącznej wartości brutto 1.862.736,60 zł. 

Uchwałą nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na zapłatę 

podatku od towarów i usług VAT od majątku wnoszonego aportem przez miasto 

Katowice do spółki  Tramwaje Śląskie S.A. Majątek wytworzony w procesie 

inwestycyjnym w ramach zadania pn. „Przebudowa strefy śródmiejskiej Miasta Katowice  

Etap II Strefa Rondo-Rynek” - torowisko tramwajowe dwutorowe w ciągu                     

Al. Korfantego, Rynku oraz ul. Św. Jana o wartości wytworzenia 28.852.892,49 zł został 

użyczony Spółce Tramwaje Śląskie S.A. do czasu wniesienia go jako wkładu 

niepieniężnego do Spółki w zamian za akcje. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2370/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 listopada 

2014 r. Miasto objęło w spółce 2.731.510 akcji serii F o wartości nominalnej po 10 zł za 

każdą akcję o łącznej wartości 27.315.100 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci 
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środka trwałego wytworzonego w procesie inwestycyjnym w ramach zadania pn. 

„Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - etap II Strefa Rondo - Rynek”          

o wartości 27.315.103,11 zł (nadwyżka 3,11 zł ponad wartość nominalną akcji 

powiększyła kapitał zapasowy).W skład przekazanego majątku wchodzi : torowisko 

tramwajowe dwutorowe w ciągu Al. Korfantego, Rynku oraz ul. Św. Jana, węzeł 

rozjazdowy, drenaż pod torowiskiem, nawierzchnia i oświetlenie torowiska, sieć 

trakcyjna. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 

26.11.2014 r. 

Zgodnie z Uchwałą Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28.05.2014 r. w sprawie 

zmian budżetu i w budżecie miasta na 2014 rok oraz Zarządzeniem nr 2087/2014 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.05.2014 r. w sprawie wykonania uchwały 

przeznaczono środki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT od majątku 

wniesionego do Spółki (5.107.702,21 zł). 

Na dzień 30.06.2016 r. wartościowy udział Miasta w spółce Tramwaje Śląskie S.A.  

wynosi 67.848.370 zł co stanowi 46,00 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka 

wniesionych wkładów ponad wartość nominalną akcji 20,34 zł podwyższyła kapitał zapasowy 

Spółki). 

 

 Uchwałą nr XLI/257/92 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 1992 r. wyrażono 

zgodę na przystąpienie Gminy Katowice do spółki Międzynarodowe Targi Katowickie 

Spółka z o.o. i objęcie 36 udziałów o łącznej wartości 9.000 zł (po denominacji).                

Uchwałą nr XLI/847/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005 r. została wyrażona 

zgoda na zbycie przez Miasto Katowice udziałów Spółki co zostało również 

odzwierciedlone w Uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2005 r.  

Uchwałą nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku 

wyrażono zgodę na objęcie 20 udziałów Międzynarodowych Targów Katowickich 

Spółka z o.o. w Katowicach o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł z tytułu przejęcia 

majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo – Sportowego 

„Spodek” Sp. z o.o. w likwidacji. W dniu 30.12.2008 r. zawarto umowę przeniesienia 

udziałów na rzecz miasta Katowice.  
Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2.03.2009 r. sygnatura sprawy : KA.VIII NS-REJ. 

KRS/002584/09/846 wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym, że po uwzględnieniu 

powyższego objęcia udziałów - miasto Katowice posiada 56 udziałów o łącznej wartości 

14.000 zł, co stanowi 28,0 %  kapitału zakładowego Spółki. 

Podejmowane były czynności zmierzające do zbycia udziałów na rzecz głównego 

udziałowca Spółki, wszelkie działania podejmowane przez Miasto mające na celu zbycie 

udziałów napotykały na negatywne działania ze strony głównego udziałowca, w związku 

z czym konieczne było uzyskanie sądowej zgody na zbycie udziałów przez Miasto. 

Na dwukrotnie ogłaszane w „Rzeczpospolitej” przez Prezydenta Miasta Katowice 

zaproszenia do składania ofert nabycia udziałów w przetargu publicznym (terminy 

składania ofert upłynęły odpowiednio 17.04.2013 r. i 17.01.2014 r)  nie wpłynęły żadne 

oferty. Podejmowane są czynności zmierzające do zbycia udziałów. 

 

 Uchwałą nr XXXVII/781/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009 roku 

wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki „EMC Silesia” 

Sp. z o.o. w Katowicach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: prawa 

własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.476 m² i 1.449 m², nakładów 

poczynionych w ramach rozpoczętej inwestycji rozbudowy Szpitala Geriatrycznego im. 

Jana Pawła II w Katowicach w likwidacji na które składały się opracowanie projektu 

architektonicznego i wykonawczego, uzgodnienia projektów, opracowanie biznesplanu 
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oraz wykonanie przyłącza wody o łącznej wartości 1.099.190,25 zł. Miasto w zamian 

objęło 1.099 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2369/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18.11.2014 r. 

Miasto objęło w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 3.939 udziałów (o wartości 

nominalnej po 1.000 zł każdy udział) o łącznej wartości 3.939.000 zł i pokryło je w 

całości wkładem niepieniężnym (o wartości 3.939.872,56 zł) w postaci : prawa własności 

gruntu z trzema budynkami szpitala z ogrodzeniem i parkingiem o wartości 3.742.000 zł 

wraz z prawem własności składników rzeczowego majątku trwałego w postaci 

ruchomości o wartości 197.872,56 zł (z VAT). Nadwyżka 872,56 zł ponad wartość 

nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy spółki. W dniu 28.11.2014 r. 

sporządzono akt notarialny Repertorium „A” nr 11136/2014 w sprawie umowy 

przeniesienia własności jako wkładu niepieniężnego do Spółki oraz oświadczenia 

dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w Spółce. Podwyższenie kapitału 

zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego zostało zarejestrowane w KRS 

w dniu  2.04.2015 r.   

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1323/14 Rady Miasta Katowice z dnia 29.10.2014 r. oraz 

Zarządzeniem nr 2339/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31.10.2014 r. 

przeznaczono środki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT od majątku ruchomego 

i nieruchomości wniesionych do EMC Silesia Sp. z o.o. (37.000,56 zł). 

Na dzień 30.06.2016 r. wartościowy udział Miasta w spółce „EMC Silesia” Sp. z o.o.   w 

Katowicach  wynosi 6.612.000,00 zł  co stanowi 34,17 % kapitału zakładowego Spółki 
(nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów - łącznie 1.062,81 zł  

podwyższyła kapitał zapasowy Spółki).    
 

 Uchwałą nr XII/230/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007 roku wyrażono 

zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki Katowicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego 

248.800 zł oraz wkładu niepieniężnego w formie prawa własności zabudowanej 

nieruchomości gruntowej obejmującej budynek położony przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz 

z własnością gruntu o wartości rynkowej 2.523.000 zł. W zamian za wniesiony wkład      

o łącznej wartości 2.771.800 zł Miasto objęło 891 akcji imiennych zwykłych po cenie 

emisyjnej 3.110 zł o nominale 1.000 zł każda (nadwyżka wniesionych wkładów ponad 

wartość nominalną udziałów 1.880.800 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki).              

Według Księgi Akcyjnej Spółki wartość nominalna akcji Miasta w Spółce wynosi 

891.000 zł, co stanowi 9,71 % kapitału zakładowego Spółki. Udział Miasta w ogólnej 

ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynosi 9,04 %. 
 

 Uchwałą nr XXXI/687/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku 

wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki „Bingo Centrum” 

Sp. z o.o. w Katowicach poprzez objęcie 2.610 udziałów o łącznej wartości nominalnej 

261.000 zł z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa 

Widowiskowo – Sportowego „Spodek” Sp. z o.o. w likwidacji. W wyniku zmian            

w kapitale Spółki (przeniesienie z kapitału zapasowego na zakładowy) Spółka 

podwyższyła wartość udziału ze 100 zł do 120 zł za udział, co spowodowało 

podwyższenie wartości udziału Miasta w Spółce do 313.200 zł (tj. 2.610 udziałów             

x 120 zł/udział).  

W wyniku zmian w kapitale Spółki (przeniesienie z kapitału zapasowego na zakładowy) 

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.12.2014 r. Spółka 

podwyższyła wartość każdego z udziałów z kwoty 120 zł do 300 zł. co spowodowało 

podwyższenie wartości udziału Miasta w Spółce do 783.000 zł. Podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu 19.12.2014 r. Nie zmieniła się 
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ilość posiadanych przez Miasto udziałów (2.610 udziałów) oraz udział procentowy w 

kapitale zakładowym spółki, który wynosi nadal 7,62 %.  

 

 Uchwałą nr XLV/305/92 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 1992 roku wyrażono 

zgodę przystąpienie Miasta do spółki „Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze” S.A. 

poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji Spółki.   

Uchwałą nr XXX/678/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2013 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie 

(wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki „Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze” 

S.A.  w wysokości 2.784.000 zł w zamian za objęcie udziałów spółki.  

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1331/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 stycznia 

2013 r.  Miasto objęło 8.923 szt. akcji (o cenie emisyjnej 312 zł każda i wartości nominalnej 

100 zł każda). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 

26.03.2013 r. Środki (przekazane w styczniu 2013 r) zostały przeznaczone na rozbudowę 

Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. 

Uchwałą nr 18/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GTL S.A. z dnia 

26.06.2014 r. umorzono 300 szt. akcji Spółki i obniżono kapitał zakładowy o kwotę 

30.000 zł (zrejestrowano w KRS w dniu 12.01.2015 r). 

Na dzień 30.06.2016 r. wartościowy udział Miasta w spółce „Górnośląskie Towarzystwo 

Lotnicze” S.A. w Katowicach wynosi 16.117.744 zł (w tym wkład pieniężny    

15.032.844 zł i aport rzeczowy o wartości 1.084.900 zł) - udział Miasta stanowi 4,89 %. 
 

 Uchwałą nr LIII/1103/06 Rady Miasta Katowice z dnia 23 stycznia 2006 r. oraz                     

Uchwałą nr XX/394/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. Miasto przejęło 

akcje spółki Centrozap S.A. (od 10.05.2012 r. „Ideon” S.A. - zmiana nazwy Spółki)       

o łącznej cenie emisyjnej 1.673.136,40 zł. (11.154.243 akcji po 0,15 zł za akcję – cena 

emisyjna, wartość nominalna 0,10 zł) tytułem konwersji wierzytelności z tytułu podatku od 

nieruchomości i w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumownego 

korzystania z nieruchomości. Akcje są zdeponowane na rachunku maklerskim Miasta 

Katowice. 

Uchwałą nr XXIV/474/08 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2008 roku wyrażono 

zgodę na zbycie akcji Spółki po cenie kursu na Rynku Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie, za cenę nie niższą niż cena emisyjna tj. 1.673.136,40 zł. Ze względu na 

niską cenę akcji sprzedaż  nie została zrealizowana. 

Postanowieniem z dnia 8.08.2008 roku Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował w 

KRS zmianę wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł za akcję do 1,00 zł za akcję  

(poprzez scalenie 10 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł w 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 zł).  

Uchwałą nr XXX/695/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku wyrażono 

zgodę na zbycie 1.115.423 sztuk akcji Spółki „Ideon” S.A.  po cenie nie niższej niż    

0,25 zł za każdą akcję, czyli za łączną cenę nie niższą niż 278.855,75 zł. 

Uchwałą Nr XXXIII/733/13 Rada Miasta Katowice z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zmian 

budżetu oraz w budżecie miasta na 2013 r. w związku z planowaną transakcją zamiany 

akcji wyrażono zgodę na zamianę akcji posiadanych przez Miasto w Spółce „Ideon” S.A. 

i objęcie akcji „GKS GieKSa Katowice” S.A. (o tej samej wartości tj. 278.856 zł). 

Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 1712/2013 z dnia 30.08.2013 r. w 

sprawie wykonania uchwały Rady Miasta w sprawie zbycia akcji Ideon S.A. Próby 

zbycia / zamiany akcji Spółki nie przyniosły dotychczas planowanego efektu.  

Akcje są zdeponowane na rachunku papierów wartościowych miasta Katowice w Domu 

Maklerskim ING Securities S.A.  

Na dzień 30.06.2016 r. pakiet akcji Miasta Katowice wynosi 1.115.423 sztuk akcji o 

wartości nominalnej 1.115.423 zł i wartości emisyjnej 1.673.136,40 zł - udział Miasta 

stanowi 0,32 %. 
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 Uchwałą nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12 września 2012 roku 

wyrażono zgodę na przejęcie przez miasto Katowice 32.071 akcji zwykłych na okaziciela   

Spółki „Regnon” S.A. w Katowicach o łącznej  wartości nominalnej 3.207,10 zł            

(tj. 0,10 zł za każdą akcję), za łączną cenę emisyjną 128.284,00 zł. w ramach konwersji 

wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu.  

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X 

Gospodarczy z dnia 14.12.2011 r. o zatwierdzeniu układu miasto Katowice objęło   

32.071 szt. akcji o łącznej wartości nominalnej 3.207,10 zł i łącznej cenie emisyjnej     

128.284,00 zł. Spółka scaliła akcje i na dzień 30.06.2016 r. Miasto posiada 321 akcji po 

10 zł za akcję o łącznej wartości nominalnej 3.210,00 zł. Przedmiotowe akcje są 

zdeponowane na rachunku papierów wartościowych miasta Katowice w Domu 

Maklerskim ING Securities S.A. Udział Miasta w Spółce wynosi 0,01 %. 
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II.  Przynależność Miasta Katowice do fundacji, stowarzyszeń i organizacji.  

 

 

Miasto Katowice należy do fundacji oraz organizacji i stowarzyszeń. Przystępując 

do fundacji Miasto wniosło swój udział na poczet funduszy założycielskich stanowiących 

ich początkowy majątek. Natomiast do stowarzyszeń i organizacji Miasto przystąpiło  

w charakterze członka wspierającego, wnosząc z budżetu miasta roczne składki 

członkowskie. Zarówno fundacje jak i organizacje i stowarzyszenia, do których Miasto 

należy, realizują cele społeczne lub gospodarczo użyteczne w zakresie rozwoju 

gospodarki, nauki, kultury oraz ochrony środowiska, w związku z czym działalność ich nie 

przynosi zysku.  

 

 

 
1.  Miasto wniosło do fundacji udziały na poczet funduszu założycielskiego :  
    

    

Lp.  Nazwa 
Data przystąpienia Miasta 

do fundacji 

Wartość udziału 

wniesionego przez 

Miasto na poczet fund. 

założycielskiego (w zł) 

1 2 3 4 

1 
Fundacja Muzyczna Międzynarodowego 
Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga  

Uchwała Nr 
XXXVIII/238/92  
RM z 11.V.1992 

5 000 

2 Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego 
Uchwała Nr XXIV/129/91         

RM z 1.VII.1991 5 000 

3 Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska 
Uchwała Nr XXIV/128/91            

RM z 1.VII.1991 1 000 

4  Fundacja Unia Metropolii Polskich 
Uchwała Nr 

XXXIV/220/92  
RM z 24.II.1992 

1 000 

 

 

W I półroczu 2016 roku miasto Katowice wniosło na rzecz Fundacji Unia Metropolii 

Polskich składkę roczną w kwocie  98.000,00 zł. 
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2.  Miasto należy do organizacji i stowarzyszeń : 
    

    

Lp. Nazwa 

Data przystąpienia Miasta 

do organizacji, 

stowarzyszenia 

Składki wniesione      

w I półroczu 2016 r.   

 (w zł) 

1 2 3 4 

1 

 
 

Związek Miast Polskich 

 
 

Uchwała Nr LIX/447/93                 
Rady Miasta z 25.XI.1993 r. 

 
 

71.583,06 
 
 

2 
 

Śląski Związek Gmin i Powiatów 
Uchwała Nr XIV/73/91                 

Rady Miasta z 21.I.1991 r. 

 
        120.733,60 
 

  3 Śląska Organizacja Turystyczna 
Uchwała Nr XXV/508/08                

Rady Miasta z 25.IV.2008 r. 
 23.100,00 

4 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego 

Uchwała Nr XXXVIII/878/13                
Rady Miasta z 26.VI.2013 r. 54.330,12 

5 
EUROCITIES 

Stowarzyszenie Miast Europejskich 
Uchwała Nr LIII/407/93                 

Rady Miasta z 5.VII.1993 r. 70.960,61 

6 
IAEC Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast 

Edukacyjnych 
Uchwała Nr L/543/98                 

Rady Miasta z 16.III.1998 r. 

 
4.973,87 

 

 

 
Razem : 

        345.681,26 

 

 
III. Miasto jest uczestnikiem dwóch związków międzygminnych : 

 

 Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

w Katowicach. W I półroczu 2016 roku na dofinansowanie usług przewozowych 

komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Katowic Miasto wniosło wpłatę w 

wysokości  55.318.830,00 zł. 
 
  Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - Związek został utworzony na mocy 

Uchwały nr LXV/1553/06 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2006 roku,               

ze zmianami wynikającymi z Uchwały nr LXVI/1596/06 Rady Miasta Katowice z dnia        

16 października 2006 roku. Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 

uchwałą z dnia 29.09.2015 r. ustaliło na 2016 rok wysokość rocznej składki członkowskiej 

gmin uczestników GZM w wysokości 1 zł na jednego mieszkańca gminy będącej 

uczestnikiem Związku (zgodnie z liczbą mieszkańców gminy ustaloną na podstawie danych z 

ewidencji ludności na dzień 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy).  
W I półroczu 2016 roku Katowice opłaciły składkę w kwocie 281.864,00 zł. 

 

Powyżej wymienione związki objęte są bilansem skonsolidowanym - poprzez włączenie 

aktywów i pasywów metodą proporcjonalną w stosunku do posiadanych głosów w organie 

stanowiącym jakim jest Zgromadzenie. 
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Informacja nr 2 
 

o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w I półroczu 2016 roku 
 

 
 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem 

celowym posiadającym osobowość prawną. 

 

Podziału środków Funduszu na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.          

z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dokonał Zarząd PFRON-u. 

 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przekazywane 

przez Prezesa Zarządu tego Funduszu powiatom na realizację określonych zadań lub rodzajów 

zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy, według algorytmu uwzględniającego między 

innymi: 

 

- liczbę mieszkańców, 

- liczbę osób niepełnosprawnych, 

- liczbę uczestników funkcjonujących warsztatów terapii zajęciowej w powiecie, 

- liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, 

- kwotę przewidzianą w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań przez 

samorządy, 

- kwotę zobowiązań finansowych ze środków Funduszu z tytułu realizacji umów zawartych 

do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest obliczana wysokość 

środków. 

 

Kwota Funduszu przypadająca na rok 2016 dla miasta Katowice wynosiła 4.719.161 zł, z 

czego przeznaczono na rehabilitację zawodową 581.800 zł oraz rehabilitację społeczną 

4.137.361 zł, w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów 

terapii zajęciowej 2.639.340 zł (uchwała Nr XXIV/484/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 

kwietnia  2016 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym: 

 
 

I. Otrzymane środki z PFRON-u ogółem 2.866.880,00 zł 
 

 

II. Wykorzystane środki 2.417.058,03 zł 

w tym na : 

 

1. Wydatki poniesione na realizację zadań: 2.347.134,03 zł 
  tj.49,7 % planu wynoszącego 4.719.161 zł 
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1.1 rehabilitacja zawodowa: 

  

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 30.500,00 zł 
  tj. 20,3 % planu wynoszącego 150.000 zł 

 

złożono 5 wniosków o jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia 

działalności gospodarczej - zawarto 2 umowy i wypłacono 

dofinansowanie na łączną kwotę  30.500,00 zł 

 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 0,00 zł 
  tj.  0,0% planu wynoszącego 400.000 zł 

 

 

 zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w 

zatrudnieniu 0,00 zł 
  tj.  0,0% planu wynoszącego 15.000 zł 

 

 

 zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego 

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności 

ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności 

niemożliwych i trudnych do samodzielnego wykonania przez 

pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy 0,00 zł 
  tj.  0,0% planu wynoszącego 16.800 zł 

 

 

W związku z koniecznością weryfikacji wniosków  realizacja finansowa przewidziana jest na 

II półrocze. 
 
 

1.2 rehabilitacja społeczna: 
 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 340.242,00 zł 
  tj.81,6 % planu wynoszącego 417.000 zł 

 

1211 osób niepełnosprawnych ubiegało się o dofinansowanie 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, w tym 306 opiekunów - 

dofinansowanie przyznano 513 osobom, a wypłacono 419 osobom na 

łączną kwotę 340.242,00 zł 
 
 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 642.444,83 zł 
   tj.74,5 % planu wynoszącego 862.569 zł 

 

złożono 564 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób 

niepełnosprawnych, wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 

642.444.83 zł dla 404 osób  niepełnosprawnych  
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 dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej  1.316.467,28 zł 
  tj. 49,9 % planu wynoszącego 2.639.340 zł 

dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej, w 

których uczestniczyło 165 osób, wydatkowano 1.316.467,28 zł, 
 

(pokrycie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej wyliczone jako iloczyn liczby uczestników wynikającej z 

podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego 

rok, na który obliczane jest zobowiązanie i kosztu rocznego pobytu jednego 

uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej) 
 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu 

się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych 14.924,53 zł 
  tj. 7,5 % planu wynoszącego 200.000 zł 

 

wpłynęło 135 wniosków od osób niepełnosprawnych w sprawie 

dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych - zawarto 30 umów, 

wypłacono 9 osobom dofinansowanie na łączną kwotę 14.924,53 zł, 
 
 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  

niepełnosprawnych 2.555,39 zł 
  tj. 14,2 % planu wynoszącego 18.045 zł 

 

złożono 13 wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych – zawarto 3 umowy, wypłacono 

dofinansowanie 3 osobom na łączną kwotę 2.555,39 zł. 
 

 

 dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika  

  0,00 zł 
  tj. 0,0 % planu wynoszącego 407 zł 

 

 

2. Środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 69.924,00 zł 
 

 

III. Środki uzyskane (do zwrotu na rachunek PFRON) 24.921,22 zł 

w tym z tytułu: 

 spłat udzielonych w latach ubiegłych pożyczek wraz z odsetkami 8.173,02 zł 

 rozliczeń z WTZ oraz innymi zadaniami 15.459,87 zł 

 naliczonych odsetek bankowych 1.288,33 zł 
  

 

IV. Środki zwrócone na rachunek PFRON 14.065,71 zł 
 

V. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. 460.677,48 zł 
 

 

 
 

Porównanie wykorzystania środków PFRON-u w stosunku do I półrocza 2015 roku 

przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 

 

- 30 -



(w złotych)

I półrocze 

2015 roku

1 2 3 4 5 6

Ogółem środki wykorzystane na realizację zadań 2 501 848,21 4 719 161 2 347 134,03 49,7

w tym w zakresie:

I. Rehabilitacji zawodowej 111 012,51 581 800 30 500,00 5,2

przeznaczone na:

1/ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 

albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 110 500,00 150 000 30 500,00 20,3

2/ zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 0,00 400 000 0,00 0,0

3/

zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na dla osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy  i nie pozostających w 

zatrudnieniu

512,51 15 000 0,00 0,0

4/

zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających 

komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych i 

trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika 

niepełnosprawnego na stanowisku pracy

0,00 16 800 0,00 0,0

II. Rehabilitacji społecznej 2 390 835,70 4 137 361,00 2 316 634,03 56,0

przeznaczone na:

1/ dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 278 024,00 417 000 340 242,00 81,6

2/ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 868 541,77 862 569 642 444,83 74,5

3/ zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów 

działania warsztatów terapii zajęciowej zgodne z wysokością 1 220 670,00 2 639 340 1 316 467,28 49,9

środków wskazanych w informacji Prezesa Zarządu PFRON

4/ dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych 19 997,29 200 000 14 924,53 7,5

5/ dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

osób niepełnosprawnych 3 602,64 18 045 2 555,39 14,2

6/ dofinansowanie usług tłumaczenia języka migowego lub tłumacza - 0,00 407 0,00 0,0

przewodnika

 

 

Lp.

załącznik nr 1

I półrocze 2016 roku

               2/ planowana kwota wydatków nie obejmuje środków na obsługę realizowanych zadań w wysokości 2,5 %

Sprawozdanie

z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w I półroczu w latach 2015 - 2016

 Uwaga : 1/ wyszczególnione w tablicy tytuły wydatkowania środków wynikają z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami). 

Zadania realizowane w 2016 roku ze środków Funduszu ustaliła Rada Miasta Katowice Uchwałą Nr XXIV/484/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Wyszczególnienie

wykonaniewykonanie
% wyk.    

(5:4)
plan 
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Informacja nr 3 

 

o wykorzystaniu środków Funduszu Pracy w  I półroczu 2016 roku 

 

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister 

właściwy do spraw pracy. Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone wyłącznie na 

finansowanie zadań określonych w art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. 645 z późn. zm.). Kwoty środków 

jakie mogą być wydatkowane na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań 

są przekazywane samorządom województw i powiatów na podstawie algorytmu, natomiast 

środki na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są przekazywane do 

wysokości faktycznych potrzeb. Kwoty dla samorządów powiatowych są ustalane przez 

zarząd województwa, który bierze pod uwagę w szczególności: 
 

- stopę bezrobocia, 

- skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia, 

- udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie 

bezrobotnych, 

- wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy, 

- kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Realizacja środków z Funduszu przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przedstawia się 

następująco: 
 

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2016 roku 3.738.004,23 zł 

 

Przychody ogółem  13.768.964,18 zł 

w tym z tytułu: 
 

 środków otrzymanych z Krajowego Urzędu Pracy 10.042.968,00 zł 

 

 środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.990.284,68 zł 

 

 środków Krajowego Urzędu Pracy na współfinansowanie Sektorowego  

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 541.808,32 zł 

 

 różnych dochodów 122.561,20 zł 

 (rozliczenia z lat ubiegłych) 

    

 odsetek 60.147,66 zł 

 pozostałe zwiększenia 11.194,32 zł 

(należności z tytułu  kredytów mieszkaniowych 

udzielonych osobom, które utraciły pracę)  
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Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.713.552,95 zł 

w tym: 

- należności długoterminowe – z tytułu  kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które 

utraciły pracę (7.109,87 zł),  

- należności krótkoterminowe - z tytułu zwrotu: środków na uruchomienie działalności 

gospodarczej oraz pożyczki udzielonej osobie bezrobotnej (670.233,59 zł), zasiłków dla 

bezrobotnych (126.700,66 zł), środków na doposażenie stanowisk pracy (640.101,46 zł), 

zwrotu kosztów szkolenia i kursów (95.678,63 zł), zwrotu stypendium (31.909,40 zł) oraz  

zwrotu innych świadczeń i kosztów (141.819,34 zł). 

 

Koszty ogółem 12.606.782,66 zł 

przeznaczono na: 

 

 świadczenia społeczne 6.097.341,82 zł 
w tym w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  851.879,90 zł 

(w tym EFS 719.429,60 zł, FP  132.450,30 zł) 

 

z tego: 
 

- stypendia dla absolwentów 1.227.501,20 zł 

- zasiłki dla bezrobotnych 4.522.782,52 zł 

- dodatki aktywizacyjne i szkoleniowe 294.946,40 zł 

- inne 52.111,70 zł 
(stypendia: szkoleniowe oraz  prace społecznie użyteczne) 

 

 wynagrodzenia 624.304,53 zł 

  

z tego: 
 

- wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnionych  

w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych  

(175 osób) 355.381,48 zł 

- dodatki do wynagrodzeń pracowników PUP  32.436,25 zł 

- koszty zatrudnienia wspieranego 13.621,50 zł 

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby 

bezrobotnej powyżej 50 r.ż 28.183,67 zł 

- wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż 177.111,64 zł 

- świadczenia aktywizacyjne, bon zatrudnieniowy 17.569,99 zł 

 

 składki na ubezpieczenia społeczne 1.629.135,85 zł 
w tym w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  242.360,17 zł 

(w tym EFS 204.678,00 zł, FP  37.682,17 zł) 
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 pozostałe wydatki bieżące 1.387.627,46 zł 

 

z tego: 
 

koszty szkoleń bezrobotnych (120.975,61 zł), koszty bonu 

szkoleniowego i stażowego (19.156,29 zł), opłaty pocztowe, bankowe, 

druki, materiały biurowe, i inne (83.454,42 zł), usługi informatyczne 

(2.458,77 zł), koszty szkoleń pracowników (29.182,00 zł), opłaty za 

usługi telekomunikacyjne (6.942,88 zł), Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

(951.426,00 zł),  doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy (138.458,42 

zł), koszty usług zdrowotnych (27.409,00 zł), zakup usług remontowych 

(4.901,55 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

(3.262,52 zł) 

 

 zakupy inwestycyjne 206.788,38 zł 

z przeznaczeniem na: 

doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy  

 

Zmniejszenie środków 2.661.584,62 zł 

(środki przyznawane na podjęcie działalności gospodarczej 

przez bezrobotnych) 
 

w tym w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 

Ludzkich oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  1.863.868,63 zł (w tym 

EFS  1.580.809,63 zł, FP  283.059,00 zł) 
 

 

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 301.723,39 zł i dotyczył 

wydatków bieżących: w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc 

czerwiec 2016 roku od wypłaconych świadczeń (32.461,00 zł) oraz ubezpieczeń zdrowotnych  

(56.990,50 zł) i społecznych (186.433,42 zł), z tytułu zasiłków dla osób bezrobotnych, 

stypendium stażowego, szkoleniowego i innych (24.440,47 zł), szkolenia pracowników 

(1.398,00 zł) 
 

 

Stan funduszu obrotowego na dzień 30 czerwca 2016 roku 4.900.185,75 zł 

 

W ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój w I półroczu 2016 roku ze środków Funduszu Pracy zrealizowano projekty 

na łączną kwotę  2.958.108,70 zł 
 

w tym: 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w Mieście 

Katowice (II)” 1.315.995,17 zł 

 środki wydatkowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.109.120,73 zł 

wkład krajowy –206.874,44 zł 

 „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)” 1.642.113,53 zł 

 środki wydatkowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.395.796,50 zł 

wkład krajowy –246.317,03 zł 

 

Porównanie przychodów i kosztów Funduszu Pracy w stosunku do I półrocza 2015 roku 

przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 
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                                                                                                   (w złotych)

I półrocze    

2015 roku

I półrocze    

2016 roku

1 2 3 4

Stan funduszu obrotowego na początek okresu 

sprawozdawczego
5 501 783,79 3 738 004,23 67,9

Przychody: (i inne zwiększenia) 10 881 997,72 13 768 964,18 126,5

1/ środki otrzymane z Krajowego Urzędu Pracy 8 748 300,00 10 042 968,00 114,8

2/ środki Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki

1 672 663,02 2 990 284,68 178,8

3/ ze środków Krajowego Urzędu Pracy na 

współfinansowanie Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

311 986,98 541 808,32 173,7

4/ różne dochody 119 226,00 122 561,20 102,8

5/ odsetki 19 560,82 60 147,66 307,5

6/ pozostałe zwiększenia 10 260,90 11 194,32 109,1

Koszty: (i inne zmniejszenia) 11 573 268,26 12 606 782,66 108,9

1/ świadczenia społeczne 5 755 852,28 6 097 341,82 105,9

zasiłki dla bezrobotnych 5 145 495,62 4 522 782,52 87,9

stypendia dla absolwentów (stażowe) 223 823,32 1 227 501,20 548,4

dodatki szkoleniowe i aktywizacyjne 294 779,62 294 946,40 100,1

inne 91 753,72 52 111,70 56,8

2/ wynagrodzenia 262 248,02 624 304,53 238,1

wynagrodzenia bezrobotnych (roboty publiczne i prace 

interwencyjne)
216 510,18 355 381,48 164,1

dodatki do wynagrodzeń pracowników 34 421,66 32 436,25 94,2

koszty zatrudnienia wspieranego 0,00 13 621,50

dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby 

bezrobotnej powyżej 50 r.ż
6 906,66 28 183,67 408,1

wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do  30 r.ż 0,00 177 111,64

świadczenia aktywizacyjne, bon zatrudnieniowy 4 409,52 17 569,99 398,5

3/ składki na ubezpieczenia społeczne 1 504 795,67 1 629 135,85 108,3

4/ pozostałe wydatki 971 162,73 1 387 627,46 142,9

5/ zakupy inwestycyjne 214 893,87 206 788,38 96,2

6/ pozostałe zmniejszenia 2 864 315,69 2 661 584,62 92,9

Stan funduszu obrotowego na koniec okresu 

sprawozdawczego
4 810 513,25 4 900 185,75 101,9

Wyszczególnienie 

Fundusz Pracy
Wsk % 

(3:2)

                                              załącznik nr 1

Funduszu Pracy w I półroczu w latach 2015 - 2016

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów
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o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz

przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń

i związków za I półrocze 2016 roku 2 

 Informacja nr 2

o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w I półroczu 2016 roku 28 

 Informacja nr 3

o wykorzystaniu środków Funduszu Pracy w I półroczu 2016 roku 32 
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