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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Katowic, 

„Budżet w pigułce” to uproszczona informa-
cja o budżecie naszego miasta na 2020 rok 
przygotowana przez nasze służby finansowe 
w atrakcyjnej formie! Za pomocą czytelnych 
wykresów 3d dowiemy się, z jakich źródeł mia-
sto pozyska dochody, a także na jakie cele te 
środki przeznaczy. 

Planujemy, że w przyszłym roku wpływy do budżetu miasta wyniosą ponad 2,3 mld zł, a łączne wydatki 
– ponad 2,6 mld zł. Publikacja pokazuje także, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, jak wydawane 
są pieniądze w mieście – m.in. poprzez zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które 
w corocznym głosowaniu wybierają sami mieszkańcy.

Katowiczanie bardzo często pytają mnie o różne sfery funkcjonowania miasta. Bardzo często wiąże się 
to właśnie z aspektem finansowym. Lektura „Budżetu w pigułce” pozwoli nam znaleźć wiele istotnych 
informacji. Dowiemy się z niego przykładowo, że na oświatę i opiekę edukacyjną wydamy w przyszłym 
roku 637 mln zł (z czego ponad 250 mln zł to nasza dopłata nie znajdująca pokrycia w subwencji i dota-
cji z budżetu państwa) oraz dodatkowo 54 mln zł na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych. 
Miasto dopłaci również do funkcjonowania komunikacji publicznej (autobusowej i tramwajowej) – na 
ten cel wniesiemy składkę do Metropolii w wysokości 123 mln zł. Na oczyszczanie i oświetlenie miasta 
wydamy 42 mln zł, 45 mln zł na remonty obiektów miejskich, a na kulturę i sport 157 mln zł.

W ostatnich miesiącach trwa dyskusja o budżetach polskich miast. Dzięki racjonalnej gospodarce finan-
sowej prowadzonej w ostatnich latach sytuacja finansowa Katowic jest dobra. Ma to odzwierciedlenie 
w wysokich ocenach agencji ratingowych, które uzyskujemy. Warto pamiętać, że dokonane zmiany  
w przepisach prawa będą miały negatywny wpływ na finanse Miasta – znacząco wzrosną nasze wydat-
ki, a dochody będą mniejsze od tych, które moglibyśmy uzyskać. Konieczna będzie zatem dalsza racjo-
nalizacja wydatków aby zakończyć inwestycje rozpoczęte i rozpocząć przygotowania do następnych.  
W 2020 roku oddamy do użytku m.in. dwa baseny miejskie, trzy centra przesiadkowe (Brynów, Zawo-
dzie, Sądowa), przebudowany węzeł dk81 ul. Kościuszki/ul. Armii Krajowej. W następnych latach będą 
to m.in. kolejny basen, węzeł dróg krajowych dk81 i dk86 czy też rewitalizacja Doliny 5 Stawów. 

Pamiętajmy, że każde zadanie realizowane w ramach przyszłorocznego budżetu ma jeden wspólny 
cel – podnosić jakość życia w naszym mieście. Dlatego tym bardziej zachęcam Państwa do odprowa-
dzania podatków właśnie w Katowicach. Dzięki temu Państwa pieniądze będą służyć społecznościom 
lokalnym, w których mieszkacie. Dodatkową motywacją, aby rozliczać się w Katowicach, będzie wpro-
wadzenie w przyszłym roku karty mieszkańca, którą będzie można otrzymać wyłącznie rozliczając pit 
w Katowicach. 

Życzę udanej lektury!

Marcin Krupa

Prezydent Katowic 



Budżet Miasta Katowice na 2020 rok
= 1 000 000 zł

45,76 mln zł nadwyżka operacyjna
dochody majątkowe
229,01 mln zł

dochody bieżące
2 074,07 mln zł

przychody 343,26 mln zł
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powierzchnia Miasta  
165 km2

liczba mieszkańców wg GUS 
294 510 osoby 
stan na 31.12.2018dochody bieżące

2 074,07 mln zł
w tym:

2 303,08 mln zł
dochody

170,70 mln zł 
dochody jednostek 
budżetowych

366,39 mln zł 
subwencja ogólna

680,09 mln zł 
udziały w podat-
kach stanowiących 
dochód budżetu 
państwa PIT i CIT

422,41 mln zł 
dochody z podatków 
i opłat

24,95 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
własne i z porozu-
mienia

188,07 mln zł 
dotacje i środki otrzymane 
na inwestycje

40,94 mln zł 
sprzedaż majątku  
i przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego  
w prawo własności

dochody majątkowe
229,01 mln zł
w tym:

+ + + + +40,62 mln zł 
pozostałe dochody 
bieżące (własne)

357,91 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
zlecone i z porozu-
mienia

11,02 mln zł 
dochody ze źródeł 
zagranicznych  
i dofinansowanie  
ze źródeł krajowych



46,17 mln zł rozchody

wydatki majątkowe 
571,87 mln zł

-297,10 mln zł deficyt budżetowy

dług publiczny 
783,27 mln zł

wydatki bieżące 
2 028,32 mln zł
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2 600,18 mln zł
wydatki

724,47 mln zł 
wynagrodzenia 
i składki od nich 
naliczane

45,39 mln zł 
zakup usług  
remontowych

18,99 mln zł 
wydatki na obsługę 
długu (odsetki od 
kredytów i pożyczek)

368,04 mln zł 
świadczenia  
na rzecz osób  
fizycznych

122,88 mln zł 
dofinansowanie  
komunikacji  
miejskiej

wydatki bieżące
2 028,32 mln zł
w tym:

28,26 mln zł 
zadania jednoroczne

287,50 mln zł 
wieloletnie 
przedsięwzięcia 
współfinansowane 
środkami UE

256,10 mln zł 
pozostałe  
wieloletnie  
przedsięwzięcia 
inwestycyjne

wydatki majątkowe
571,87 mln zł

- - - - - - - - - -
- -

---

-----
- -

--
-

13,77 mln zł 
wypłaty z tytułu  
poręczeń i gwarancji

36,77 mln zł 
wpłata do budżetu 
państwa,  
tzw. Janosikowe

- - - - - - - - - -
- -

---

- -
--

-
- - - - -

471,83 mln zł 
pozostałe wydatki 
statutowe związane 
z realizacją zadań 
miasta

209,90 mln zł 
dotacje na zadania 
bieżące

16,28 mln zł 
wydatki na programy 
współfinansowane 
środkami UE



Struktura budżetu miasta Katowice na 2020 rok

2,23 mln zł
edukacyjna opieka
wychowawcza

58,64 mln zł
oświata i wychowanie

628,84 mln zł
oświata i wychowanie

61,49 mln zł
edukacyjna opieka 
wychowawcza

wydatkidochody

143,79 mln zł
transport i łączność

457,66 mln zł
transport i łączność

9,27 mln zł
działalność  
usługowa

dochody wydatki

32,61 mln zł
administracja  
publiczna

193,50 mln zł
administracja  
publiczna

0,05 mln zł
urzędy naczelnych
organów władzy pań-
stwowej, kontroli  
i ochrony prawa  
oraz sądownictwa

administracja publiczna
wydatkidochody

0,52 mln zł
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

66,95 mln zł
kultura i ochrona 
dziedzictwa  
narodowego

kultura i sport
wydatkidochody

4,21 mln zł
działalność  
usługowa

0,48 mln zł
turystyka

12,58 mln zł
szkolnictwo wyższe
i nauka

0,06 mln zł
obrona narodowa

0,10 mln zł
obrona narodowa
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edukacja – oświata  
i opieka wychowawcza

transport i usługi

0,20 mln zł
handel

= 1 000 000

0,05 mln zł
urzędy naczelnych  
organów władzy  
państwowej, kontroli  
i ochrony prawa  
oraz sądownictwa

90,52 mln zł
kultura fizyczna

3,63 mln zł
kultura fizyczna



71,40 mln zł
gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

204,95 mln zł
gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

gospodarka komunalna, 
ochrona środowiska
i gospodarka mieszkaniowa

0,79 mln zł
wymiar  
sprawiedliwości

30,37 mln zł
pomoc społeczna

330,83 mln zł
rodzina

22,27 mln zł
bezpieczeństwo  
publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa

4,72 mln zł
pozostałe zadania  
w zakresie polityki 
społecznej

119,71 mln zł
pomoc społeczna

383,82 mln zł
rodzina

36,42 mln zł
bezpieczeństwo  
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

0,80 mln zł
wymiar  
sprawiedliwości

pomoc społeczna, prawna,  
wsparcie rodziny i osób  
niepełnosprawnych,  
bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona zdrowia

wydatkidochody

374,39 mln zł
różne rozliczenia

83,49 mln zł
różne rozliczenia

32,76 mln zł
obsługa długu  
publicznego

obsługa długu publicznego 
i różne rozliczenia

wydatkidochody

193,08 mln zł
gospodarka mieszkaniowa

172,90 mln zł
gospodarka mieszkaniowa

wydatkidochody
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dochody od osób prawnych  
i fizycznych oraz wydatki 
związane z poborem

1026,37 mln zł
dochody od osób  
prawnych, od jednostek 
fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem

Struktura budżetu miasta Katowice na 2020 rok

0,002 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,02 mln zł
górnictwo  
i kopalnictwo

0,03 mln zł
Ogrody botanicze i zoo-
logiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronio-
nej przyrody

17,56 mln zł
pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

26,27 mln zł
ochrona zdrowia

0,002 mln zł
rybołówstwo  
i rybactwo 

0,001 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,01 mln zł
leśnictwo 

2,93 mln zł
ochrona zdrowia



595,09 mln zł  
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
fizycznych (PIT)

85,00 mln zł 
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
prawnych (CIT)

680,09 mln zł
udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (PIT i CIT)

2 074,07 mln zł  
dochody bieżące

40,62 mln zł
pozostałe dochody bieżące (własne)

67,09 mln zł
opłata za gospoda-
rowanie odpadami 
komunalnymi

35,00 mln zł
podatek od czynności 
cywilnoprawnych

249,60 mln zł
podatek 
od nieruchomości

14,30 mln zł
podatek od środków 
transportowych

17,61 mln zł
część równoważąca

40,94 mln zł
sprzedaż majątku i przekształce-
nie prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności

183,53 mln zł
dotacje unijne

3,52 mln zł
dotacje z funduszy  
celowych i inne

366,39 mln zł
subwencja ogólna

10,45 mln zł
dotacja na  
przedszkola

1,79 mln zł
dotacje pozostałe

Dochody budżetu miasta Katowice na 2020 rok

33,95 mln zł
podatki i opłaty
pozostałe

5,50 mln zł
opłata eksploatacyjna

229,01 mln zł
dochody majątkowe

422,41 mln zł 
dochody z podatków i opłat

11,02 mln zł
dochody ze źródeł 
zagranicznych i dofi-
nansowanie ze źródeł 
krajowych

24,95 mln zł
dotacje z budżetu państwa na 
zadania własne i z porozumienia

188,07 mln zł
dotacje i środki otrzymane  
na inwestycje

170,70 mln zł
dochody jednostek budżetowych

16,96 mln zł
opłata za zajęcie pasa  
drogowego

11,63 mln zł
pozostałe

1,02 mln zł
dotacje z budżetu 
państwa

11,37 mln zł
udział w dochodach  
zadań zleconych

17,62 mln zł
dochody z majątku

114,00 mln zł
dochody kzgm

348,78 mln zł
część oświatowa

56,70 mln zł
dochody pozostałych  
jednostek
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2 303,08 mln zł
dochody ogółem

357,91 mln zł
dotacje z budżetu państwa na zada-
nia zlecone i z porozumienia

253,33 mln zł
dotacje na świad- 
czenia i dodatki  
wychowawcze

62,09 mln zł
dotacje na świad- 
czenia rodzinne  
i z funduszu  
alimentacyjnego

42,49 mln zł
dotacje na pozostałe 
zadania zlecone

= 1 000 000

12,71 mln zł
dotacja na pomoc 
społeczną



571,87 mln zł
wydatki majątkowe

287,50 mln zł
wieloletnie przedsięwzięcia  
współfinansowane środkami UE

256,10 mln zł
pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia 
inwestycyjne

Wydatki budżetu miasta Katowice na 2020 rok

2 028,32 mln zł  
wydatki bieżące

209,90 mln zł
dotacje na zadania bieżące

109,00 mln zł
dotacje dla szkół  
niepublicznych

368,04 mln zł
świadczenia na rzecz  
osób fizycznych

471,83 mln zł
pozostałe wydatki statutowe  
związane z realizacją zadań  
miasta

724,47 mln zł
wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane

18,99 mln zł
wydatki na obsługę długu  
(odsetki od kredytów i pożyczek)

13,77 mln zł
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

28,26 mln zł
zadania jednoroczne

122,88 mln zł
dofinansowanie komunikacji 
miejskiej

45,39 mln zł
zakup usług remontowych

36,77 mln zł
wpłata do budżetu państwa 
tzw. janosikowe

21,45 mln zł
dotacje dla orga-
nizacji pozarządo-
wych (ngo)

50,97 mln zł
dotacje dla  
instytucji kultury

2,60 mln zł
stypendia i pomoc 
materialna dla 
uczniów

3,68 mln zł
programy realizo-
wane przez szkoły  
i placówki oświa-
towe

63,60 mln zł
budowa zintegro-
wanych węzłów 
przesiadkowych

38,72 mln zł
przebudowa strefy 
śródmiejskiej

50,28 mln zł
termomodernizacja 
budynków użytecz-
nosci publicznej

12,90 mln zł
Katowicka Infra-
struktura Rowerowa

11,52 mln zł
zadania objęte 
budżetem obywa-
telskim

2 mln zł
rezerwa ogólna na 
zadania inwesty-
cyjne
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2 600,18 mln zł
wydatki ogółem

251,19 mln zł
świadczenia i dodat-
ki wychowawcze dla 
dzieci Rodzina 500+

36,97 mln zł
przygotowanie 
terenów pod budow-
nictwo mieszkaniowe

= 1 000 000

16,28 mln zł
wydatki na programy  
współfinansowane środkami UE

9,08 mln zł
programy z zakresu 
pomocy, polityki 
społecznej i rodziny

127,66 mln zł
budowa drogi 
krajowej DK 81

58,29 mln zł
Świadczenia rodzinne  
i z funduszu alimenta-
cyjnego

36,50 mln zł
budowa i moder-
nizacja obiektów 
sportowych

35,60 mln zł
zasiłki i świadczenia  
z pomocy społecznej  
wypłacane przez MOPS
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Dotacje z budżetu miasta planowane na 2020 rok

233,96 mln zł
dotacje z budżetu 
miasta

210,38 mln zł  
dotacje bieżące

0,06 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu ochrony środowiska

0,65 mln zł
na zadania z zakresu  
ochrony przeciwpożarowej

109,20 mln zł
dotacje na zadania  
oświatowe

3,76 mln zł
na zadania z zakresu ochrony 
zdrowia

0,72 mln zł
dotacja na utrzymanie
cmentarzy komunalnych

0,05 mln zł
na zadania administracji 
publicznej

109,00 mln zł
dla 226 niepublicznych  
i publicznych szkół  
i placówek oświatowych

5,40 mln zł
Muzeum Historii 
Katowic

3,86 mln zł
Śląski Teatr Lalki  
i Aktora Ateneum

2,02 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Koszutka

1,17 mln zł
Miejski Dom 
Kultury Ligota

0,69 mln zł
Śląskie Centrum  
Wolności  
i Solidarności 

1,00 mln zł
Panteon Górnośląski 

0,80 mln zł
dla uczniowskich 
klubów sportowych 
prowadzących śro-
dowiskowe progra-
my profilaktyczne

53,21 mln zł
dotacje na zadania  
z zakresu kultury

14,70 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
sportu dla klubów sporto-
wych i ok. 35 uczniowskich 
klubów sportowych

27,85 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
pomocy i polityki społecznej  
oraz pomocy rodzinie i pomo-
cy prawnej, w tym dla NGO

12,66 mln zł
na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji związanych 
z ochroną środowiska  
i gospodarki wodnej

8,13 mln zł
na opiekę nad dziećmi  
w 30 żłobkach  
niepublicznych

23,58 mln zł
dotacje majątkowe

51,36 mln zł
dla 15 instytucji kultury

= 1 000 000

1,34 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu bezpieczeństwa  
i ochrony przeciwpożarowej

1,73 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu kultury

2,48 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Południe

1,80 mln zł
Zespół Śpiewaków  
Miasta Katowice  
Camerata Silesia

1,70 mln zł
Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA

1,33 mln zł
Instytucja Promocji  
i Upowszechniania  
Muzyki Silesia 

12,80 mln zł
Miejska Biblioteka
Publiczna

7,85 mln zł
na dofinansowanie zadań  
katowickich uczelni publicznych 

0,18 mln zł
na dofinansowanie zadań 
publicznych szkół wyższych

2,21 mln zł
dla 15 placówek  
wsparcia dziennego dla  
dzieci i młodzieży

1,81 mln zł
na opiekę nad dzieć-
mi pozostającymi  
w pieczy zastępczej

7,17 mln zł
na opiekę nad  
osobami starszymi  
w 10 domach pomocy  
społecznej, w tym 
dziennych

1,30 mln zł
dofiannsowanie  
5 placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci  
i młodzieży

10,97 mln zł
Katowice Miasto 
Ogrodów
– instytucja kultury

2,11 mln zł
Miejski Dom Kultury
Bogucice-Zawodzie

2,04 mln zł
Miejski Dom Kultury
Szopienice-Giszowiec 

2,00 mln zł
Narodowa Orkiestra  
Symfoniczna  
Polskiego Radia 
w Katowicach



5 647,69
nauczyciele 3 716,21 
administracja i obsługa 1 931,48

4 374 zł
nauczyciele 5 034 zł
administracja i obsługa 3 104 zł

= 1 000 000 = 100 etatów

Zatrudnienie planowane na 2020 rok w mieście  
Katowice (zadania własne i zlecone)  
łącznie zakłady budżetowe, jednostki budżetowe  
i instytucje kultury
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edukacja – oświata i opieka wychowawcza

nauczyciele 325,63 mln zł
administracja i obsługa 102,94 mln zł

nauczyciele

administracja  
i obsługa

0 1 
00

0

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

6 
00

0141 szkół i przedszkoli
391,35 mln zł
nauczyciele 295,73 mln zł 
administracja i obsługa 95,73 mln zł

całkowita liczba etatów  
6 205,53
nauczyciele 4 139,11
administracja i obsługa 2 066,42

w tym:

zł

średnia płaca liczba etatów 

428,60 mln zł
środki na wynagrodzenia

557,84
nauczyciele 422,90 
administracja i obsługa 134,94

11 placówek edukacyjnej 
opieki wychowawczej
(w tym funkcjonujących w ramach  
zespołów szkół)
37,23 mln zł
nauczyciele 29,90 mln zł 
administracja i obsługa 7,21 mln zł

4 201 zł 
nauczyciele 4 473 zł 
administracja i obsługa 3 347 zł



32

0 1 
00

0

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

6 
00

0

98,73 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

1546,20
całkowita liczba etatów

komunalny zakład 
gospodarki mieszkaniowej
24,40 mln zł

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej
34,32 mln zł

zakład zieleni miejskiej
13,20 mln zł

Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej
17,31 mln zł
Żłobek miejski
15,67 mln zł

3 placówki opiekuńczo 
-wychowawcze
8,19 mln zł

123

Straż Miejska
7,91 mln zł

139

88,50

2 domy 
pomocy społecznej
7,89 mln zł
powiatowy urząd pracy
4,87 mln zł

miejska izba wytrzeźwień
2,58 mln zł

liczba etatów

liczba etatów

207
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zł

średnia płaca

4 455 zł

3 999 zł

Pomoc i polityka społeczna, wsparcie rodziny, pomoc prawna, 
ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne

242

276,75

121,85

523,09

średnia płaca

3 694 zł

5 288 zł

3 566 zł

4 249 zł

4 097 zł

3 558 zł

3 523 zł

4 694 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
37,60 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

544
całkowita liczba etatów

9,75

37

65

262

Transport i komunikacja miejska, działalność usługowa
25,76 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

373,75
całkowita liczba etatów

miejski zarząd  
ulic i mostów
18,05 mln zł
powiatowy inspektorat
nadzoru budowlanego
0,84 mln zł
katowickie cmentarze
komunalne
2,66 mln zł
zakład targowisk  
miejskich
4,22 mln zł

liczba etatów

zł

średnia płaca

5 319 zł

4 206 zł

4 071 zł

4 287 zł
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Administracja publiczna
107,39 mln zł
środki na 
wynagrodzenia

Kultura i sport
45,83 mln zł
środki  
na wynagrodzenia
w tym:

746,20
całkowita liczba etatów

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji
12,81 mln zł
Miejska Biblioteka  
Publiczna
9,90 mln zł
5 miejskich domów  
kultury
7,67 mln zł
Katowice – Miasto Ogrodów  
– Instytucja Kultury  
im. K. Bochenek
4,64 mln zł
Muzeum historii Katowic
3,45 mln zł

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
Ateneum
3,08 mln zł
Zespół Śpiewaków Miasta  
Katowice Camerata Silesia
1,83 mln zł
Galeria Sztuki  
Współczesnej BWA
1,35 mln zł
Instytucja Promocji  
i Upowszechniania   
Muzyki Silesia
1,10 mln zł

liczba etatów średnia płaca

212,20

184,50

125,50

62

56

49

26,50

20

10,50

3 630 zł

3 854 zł

4 849 zł

4 100 zł

3 909 zł

4 395 zł

4 222 zł

4 487 zł

3 618 zł
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Urząd Miasta Katowice
93,51 mln zł

Centrum Usług Wspólnych
13,87 mln zł

liczba etatów średnia płaca

1 274,30

182,00 4 820 zł

4 664 zł

11 

1 456,30
całkowita liczba etatów

0 
zł

1 
00

0

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

6 
00

0



  Koszutka 0,55 mln zł
 0,44 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,09 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,02 mln zł  Rodzina

 Dąb 0,03 mln zł
 0,03 mln zł  Oświata i wychowanie

 Os. Tysiąclecia 0,25 mln zł
 0,23 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,03 mln zł  Rodzina

  Załęże 0,45 mln zł
 0,38 mln zł  Kultura fizyczna
 0,03 mln zł  Ochrona zdrowia
 0,03 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,01 mln zł  Pozostałe zadania w zakresie  
  polityki społecznej

 Os. Witosa 0,11 mln zł
 0,11 mln zł  Oświata i wychowanie

 Załęska hałda  –
 Brynów 0,54 mln zł
 0,32 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,22 mln zł  Oświata i wychowanie

 Ligota –
 Panewniki 0,37 mln zł
 0,16 mln zł  Oświata i wychowanie  
 0,15 mln zł  Pozostałe zadania w zakresie  
  polityki społecznej
 0,06 mln zł  Rodzina

 Brynów – 
 Os.Zgrzebnioka 0,03 mln zł
 0,02 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,02 mln zł  Rodzina

Pozostałe 1,49 mln zł:
  0,99 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.
 0,19 mln zł Pomoc społeczna
 0,18 mln zł Rodzina
 0,13 mln zł Administracja publiczna

8,34 mln zł
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

17,23 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa

4,5 mln zł
Transport i łączność

2,78 mln zł
Działalność usługowa

REMONTY

43,55 mln zł
suma wydatków 
na remonty

36,95 mln zł
remonty  
ogólnomiejskie

= 1 000 000 zł

  Wełnowiec – Józefowiec 0,11 mln zł 
 0,07 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,04 mln zł  Rodzina

    Podlesie 0,08 mln zł
 0,08 mln zł  Oświata i wychowanie
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1,67 mln zł  
Kultura fizyczna

0,93 mln zł  
Kultura i ochrona  
 dziedzictwa narodowego

Administracja publiczna
Transport i łączność, Działalność usługowa
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Ochrona zdrowia,  
Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina

 Dąbrówka Mała 0,11 mln zł 
 0,05 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,04 mln zł  Rodzina 
 0,02 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

  Bogucice 0,06 mln zł
 0,05 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,01 mln zł  Pomoc społeczna

      Szopienice – Burowiec 0,12 mln zł
 0,09 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,02 mln zł  Rodzina
 0,01 mln zł  Pomoc społeczna

      Zawodzie 0,56 mln zł
 0,24 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,21 mln zł  Pomoc społeczna
 0,12 mln zł  Rodzina

    Śródmieście 1,47 mln zł
 0,60 mln zł  Administracja publiczna 
 0,30 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 0,21 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,16 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,09 mln zł  Rodzina
 0,05 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 0,03 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż. 
 0,02 mln zł  Pozostałe zadania w zakresie  
  polityki społecznej 
 0,02 mln zł  Pomoc społeczna

  Janów – Nikiszowiec 0,05 mln zł
 0,05 mln zł  Oświata i wychowanie

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 0,90 mln zł
 0,71 mln zł  Administracja publiczna
 0,11 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,08 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

 Giszowiec 0,04 mln zł
 0,04 mln zł  Oświata i wychowanie

     Murcki 0,05 mln zł
 0,05 mln zł  Oświata i wychowanie

 Piotrowice – Ochojec 0,68 mln zł
 0,52 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,15 mln zł  Pomoc społeczna

 Kostuchna 0,04 mln zł
 0,04 mln zł Oświata i wychowanie



Pozostałe:
 4,34 mln zł Kultura i ochrona 
  dziedzictwa
  narodowego 
 4,18 mln zł Zakupy  
  inwestycyjne 
 2,00 mln zł Rozliczenia różne
 1,00 mln zł Rodzina 
 0,46 mln zł Bezpieczeństwo  
  publiczne  
  i ochrona ppoż.

219,28 mln zł
Transport 
i łączność

14,48 mln zł
Gospodarka 
komunalna  
i ochrona 
środowiska

12,40 mln zł
Szkolnictwo   
wyższe i nauka

17,29 mln zł
Kultura fizyczna

11,55 mln zł
Ochrona
zdrowia

6,13 mln zł
Pomoc społeczna
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 Wełnowiec – Józefowiec 3,28 mln zł
 1,00 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,91 mln zł  Rodzina
 0,60 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 0,54 mln zł  Transport i łączność 
 0,18 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,04 mln zł  Turystyka 
 0,02 mln zł  Zakupy inwestycyjne

planowane wydatki majątkowe

571,87 mln zł
planowane
wydatki
majątkowe

= 1 000 000 zł

27,44 mln zł
Administracja  
publiczna

 Podlesie 2,53 mln zł
  1,76 mln zł Oświata i wychowanie  
 0,65 mln zł  Transport i łączność 
 0,05 mln zł  Zakupy inwestycyjne
 0,04 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,04 mln zł Kultura fizyczna

 Kostuchna 4,30 mln zł
 1,30 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 1,20 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,81 mln zł Oświata i wychowanie
 0,80 mln zł  Transport i łączność
 0,19 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

  Koszutka 8,37 mln zł 
 3,82 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 2,23 mln zł  Pomoc społeczna
 1,87 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,30 mln zł Transport i łączność
 0,15 mln zł Kultura fizyczna
 0,01 mln zł Rodzina 

 Dąb 0,42 mln zł
 0,29 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,13 mln zł  Transport i łączność

 Os. Tysiąclecia 10,16 mln zł
 5,67 mln zł  Oświata i wychowanie
 2,35 mln zł   Gospodarka mieszkaniowa
 1,55 mln zł Transport i łączność
 0,58 mln zł  Gospodarka komunalna i ochrona  
  środowiska  
 0,01 mln zł Rodzina

 Os. Witosa 5,57 mln zł
 3,51 mln zł Oświata i wychowanie
 1,48 mln zł  Transport i łączność
 0,50 mln zł  Kultura fizyczna
 0,08 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

  Załęże 7,58 mln zł
 4,85 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 2,24 mln zł Transport i łączność
 0,21 mln zł  Pomoc społeczna
 0,20 mln zł Oświata i wychowanie
 0,05 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,04 mln zł Zakupy inwestycyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Załęska hałda –
 Brynów 2,83 mln zł
 1,79 mln zł Oświata i wychowanie
 0,65 mln zł  Transport i łączność 
 0,38 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

 Ligota – 
 Panewniki 6,44 mln zł
 1,95 mln zł Transport i łączność
 1,63 mln zł Pomoc społeczna
 1,27 mln zł  Kultura fizyczna 
 0,86 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,49 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 0,24 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

 Brynów –
 Os. Zgrzebnioka 2,18 mln zł
 1,28 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,57 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego 
 0,29 mln zł  Transport i łączność 
 0,05 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

 Zarzecze 3,19 mln zł
 2,93 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,17 mln zł Transport i łączność
 0,09 mln zł  Zakupy inwestycyjne Administracja publiczna 

Zakupy inwestycyjne
Transport i łączność
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna, Turystyka
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Ochrona zdrowia,  
Pomoc społeczna, Rodzina

 Dąbrówka Mała 22,98 mln zł
 16,61 mln zł Oświata i wychowanie 
 3,15 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 2,89 mln zł Transport i łączność
 0,33 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona  
  środowiska
 0,01 mln zł Rodzina

   Bogucice 7,81 mln zł
 6,09 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 1,33 mln zł Kultura fizyczna
 0,25 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,11 mln zł Transport i łączność
 0,04 mln zł  Zakupy inwestycyjne

    Szopienice – Burowiec 28,93 mln zł
  9,50 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 8,20 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 5,41 mln zł  Kultura fizyczna
 3,05 mln zł Transport i łączność
 2,71 mln zł  Oświata i wychowanie  
 0,06 mln zł  Zakupy inwestycyjne 

 Zawodzie 4,81 mln zł
 2,33 mln zł  Transport i łączność 
 1,88 mln zł Oświata i wychowanie
 0,60 mln zł Gospodarka mieszkaniowa

Śródmieście 54,00 mln zł
 39,47 mln zł Transport i łączność  
 6,49 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 4,31 mln zł Oświata i wychowanie
 2,39 mln zł  Rodzina
 0,52 mln zł  Administracja publiczna
 0,47 mln zł Gospodarka komunalna 
  i ochrona środowiska
 0,36 mln zł Zakupy inwestycyjne
 

    Janów – Nikiszowiec 29,02 mln zł
 27,40 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 1,18 mln zł  Transport i łączność
 0,30 mln zł Kultura fizyczna 
 0,15 mln zł Gospodarka mieszkaniowa

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 9,55 mln zł
 4,66 mln zł  Kultura fizyczna
 2,02 mln zł Oświata i wychowanie
 1,15 mln zł Kultura i ochrona 
  dziedzictwa narodowego 
 1,06 mln zł Transport i łączność
 0,59 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,06 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 0,01 mln zł Edukacyjna opieka  
  wychowawcza
 0,01 mln zł Rodzina
 
 Giszowiec 1,07 mln zł
 0,42 mln zł Gospodarka mieszkaniowa
 0,35 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,30 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,01 mln zł  Rodzina

 Murcki 1,25 mln zł
 0,50 mln zł  Kultura fizyczna 
 0,34 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,19 mln zł  Bezpieczeństwo publiczne  
   i ochrona ppoż. 
 0,15 mln zł  Gospodarka komunalna  
   i ochrona środowiska 
 0,07 mln zł  Transport i łączność

 Piotrowice-Ochojec 27,82 mln zł
 11,71 mln zł Transport i łączność 
 9,00 mln zł  Kultura fizyczna 
 6,39 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,63 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,09 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

327,79 mln zł
inwestycje  
ogólnomiejskie

7,23 mln zł
Gospodarka  
mieszkaniowa



Edukacja – oświata i opieka wychowawcza

wydatki

111,05 mln zł
finansowanie 46 szkół  
ponadpodstawowych  
(w tym 15 liceów  
ogólnokształcących  
i 24 techników, szkół 
branżowych, szkół 
zawodowych)

15,81 mln zł
rozwijanie zainteresowań  
i uzdolnień dzieci i młodzie-
ży w ramach funkcjonowa-
nia 3 placówek wychowania  
pozaszkolnego (Pałac Mło-
dzieży, Młodzieżowy Dom 
Kultury i Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy)

148
liczba miejskich przedszkoli, 
szkół i innych placówek 
oświatowych (jednostek 
budżetowych)

226
liczba dotowanych szkół  
i placówek oświatowych, 
dla których organem pro-
wadzącym nie jest miasto

35 611
liczba uczniów

4 139
liczba nauczycieli (etaty)  
zatrudnionych w jednost-
kach miejskich

60,20 mln zł
finansowanie 14 szkół 
specjalnych oraz oddziałów 
realizujących specjalną or-
ganizację i metody pracy

42,42 mln zł komplekso-
wa termomodernizacja 
budynków szkół i placówek 
oświatowych 
8,03 mln zł dofinansowanie 
zadań, w tym inwestycyj-
nych, 4 katowickich uczelni
4,55 mln zł budowa cen-
trum nauki w Katowicach

34,64 mln zł
funkcjonowanie stołówek 
szkolnych i przedszkolnych

10,28 mln zł
funkcjonowanie  
6 poradni psychologiczno 
-pedagogicznych, w tym 
specjalistycznej

15,38 mln zł
funkcjonowanie świetlic 
szkolnych

159,12 mln zł
realizacja zadań przez 46 
szkół podstawowych

= 1 000 000 bieżące majątkowe

* 0,75 mln zł
dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania  
zawodowego młodzieży

1zł 1zł

60,87 mln zł
bieżące 40,68 mln zł
majątkowe 20,19 mln zł

702,91 mln zł
bieżące 636,80 mln zł
majątkowe 66,12 mln zł

348,78 mln zł
planowana na 2020 rok 
część oświatowa subwencji 
ogólnej (dochody budżetu 
na finansowanie zadań 
oświaty)

* 0,62 mln zł
ubezpieczenie majątku  
placówek oświatowych

110,44 mln zł
udzielenie dotacji dla placówek  
oświatowych, dla których organem  
prowadzącym nie jest miasto,   
jednostek spoza sektora finansów  
publicznych oraz w ramach  
porozumień z innymi jednostkami  
samorządu terytorialnego

1zł 1zł

* 2,26 mln zł
podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej, promocja szkół 
miejskich, wymiana 
doświadczeń

Q

96,08 mln zł
funkcjonowanie  
79 przedszkoli  
i oddziałów  
przedszkolnych

14 

wydatkidochody

6,40 mln zł
zapewnienie bezpłatnego 
przewozu umożliwiającego 
uczniom realizację  
obowiązku szkolnego

* 3,19 mln zł
zakwaterowanie uczniów  
w internacie i utrzymanie 
schroniska młodzieżowego

*
* 2,53 mln zł
podwyższanie kwalifikacji  
zawodowych nauczycieli

57,08 mln zł 
realizacja zadań remonto-
wych i inwestycyjnych  
w placówkach oświato-
wych, w tym m.in.: 

* 2,60 mln zł
pomoc materialna dla 
uczniów najuboższych 
oraz stypendia dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych

1zł 1zł

* 1,90 mln zł
zapewnienie wypoczynku 
dzieci i młodzieży w trakcie 
wyjazdów śródrocznych 
oraz opieki nauczycieli  
i opiekunów podczas ferii



15 

Gospodarka komunalna, ochrona środowiska  
i gospodarka mieszkaniowa

wydatki

6 307 403
powierzchnia zieleńców  
i trawników (w m2)

26 974
ilość punktów świetlnych
(oświetlenie placów, ulic, 
dróg – bez iluminacji)

115,4 ha
powierzchnia lasów nie 
stanowiących własności 
Skarbu Państwa

75
liczba miejskich placów 
zabaw/stref aktywności
rodzinnej

19,26 mln zł
oświetlenie ulic, placów  
i dróg

7,15 mln zł
prowadzenie postępowań  
i wypłata odszkodowań  
za grunty zajęte pod drogi, 
za niedostarczenie lokali 
socjalnych i pomieszczeń  
tymczasowych

*0,84 mln zł
zarządzanie i gospodaro-
wanie nieruchomościami 
Skarbu Państwa 

*0,03 mln zł
rozliczenia z izbą rolniczą, 
nadzór nad gospodarką 
leśną, monitorowanie 
oddziaływania wstrząsów  
górniczych na powierzchnię

22,71 mln zł
oczyszczanie miasta, w tym 
letnie i zimowe utrzymanie 
ulic i dróg

5,57 mln zł
utrzymanie cieków wodnych, 
wpustów kanalizacyjnych 
i  deszczowych oraz studni 
rewizyjnych i innych urządzeń 
komunalnych, opłaty za 
odprowadzanie wód desz-
czowych

*1,69 mln zł
utrzymanie i modernizacja 
schroniska dla zwierząt

264,48 mln zł
bieżące 212,92 mln zł
majątkowe 51,56 mln zł

377,91 mln zł
bieżące 280,02 mln zł
majątkowe 97,89 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

*2,78 mln zł
edukacja ekologiczna, 
ochrona zwierząt i obiek-
tów przyrody, badania  
i analizy z zakresu ochrony 
środowiska

109,26 mln zł
administrowanie, eksploatacja  
i zarządzanie nieruchomościami 
gminy

wydatkidochody

15,94 mln zł
remonty mieszkań komu-
nalnych gminy, zaliczki do 
wspólnot mieszkaniowych, 
remonty budynków

33,66 mln zł
utrzymanie zieleni  
miejskiej

13,38 mln zł
Ochrona powietrza, 
dofinansowanie  
mieszkańcom zmiany 
systemu ogrzewania na 
ekologiczne

39,70 mln zł
modernizacja budynków  
komunalnych, zakup  
nieruchomości

*

69,09 mln zł
system  
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi  

36,87 mln zł
przygotowanie terenów 
pod budownictwo  
mieszkaniowe



4 580 średnioroczna 
liczba osób/dzieci/
uczniów objęta 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

701 liczba miejsc  
w placówkach wsparcia 
dziennego dla dzieci  
i młodzieży, w tym:
184 – prowadzonych 
przez Miasto
517 – zleconych

539 średnioroczna 
liczba dzieci przebywają-
ca w rodzinach 
zastępczych funkcjonu-
jących na terenie Miasta 
oraz na terenie innych 
powiatów

202 liczba Miejsc  
w placówkach opie- 
kuńczo-wychowaw-
czych funkcjonują- 
cych na terenie  
Miasta, w tym:
160 – prowadzonych 
przez Miasto 
42 – zleconych

284 liczba miejsc  
w domach pomocy 
społecznej funkcjo- 
nujących na terenie 
Miasta, w tym: 
186 – prowadzonych 
przez Miasto 
98 – zleconych

Pomoc i polityka społeczna, wsparcie rodziny i osób  
niepełnosprawnych, nieodpłatna pomoc prawna,  
bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia

wydatkidochody

2 278 liczba miejsc  
w żłobkach funkcjonu-
jących na terenie Miasta,  
w tym: 
949 – w Żłobku Miejskim 
1 329 – w żłobkach  
niepublicznych

679 średnioroczna 
liczba dzieci korzysta-
jąca z usług ośrodków 
rehabilitacyjno-eduka-
cyjno-wychowawczych

62 887  
średnioroczna liczba 
dzieci objętych rzą-
dowymi programami 
Rodzina 500+ i Dobry 
Start

225 liczba miejsc  
w warsztatach terapii 
zajęciowej funkcjonują-
cych na terenie Miasta 

545 średnioroczna 
liczba mieszkańców 
Katowic skierowana 
do domów pomocy 
społecznej na terenie 
innych powiatów

3 184 średnioroczna 
liczba dzieci korzystają-
ca z dożywiania  
w żłobkach, przedszko-
lach, szkołach

12
liczba punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej

391,91 mln zł
bieżące 388,10 mln zł
majątkowe 3,81 mln zł

584,58 mln zł
bieżące  555,86 mln zł
majątkowe 28,72 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

6,57 mln zł
wsparcie osób niepełno-
sprawnych, w tym dopłata 
do warsztatów terapii 
zajęciowej, zakup usług  
w ośrodkach rehabilitacyj-
nych dla dzieci i młodzieży

* 0,78 mln zł
pozostała działalność  
z zakresu ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej  
i polityki społecznej

11,55 mln zł
wspieranie placówek ochrony 
zdrowia (szpital Murcki)

9,25 mln zł
zwalczanie uzależnień,  
w tym funkcjonowanie izby 
wytrzeźwień i przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie,  
profilaktyka, promocja  
i ochrona zdrowia

8,10 mln zł
programy aktywności 
lokalnych, usługi społecz-
ne, wsparcie NGO – w tym 
zadania współfinansowane 
środkami Unii Europejskiej

34,87 mln zł
zasiłki i usługi z pomocy 
społecznej, wypłata dodatków 
mieszkaniowych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, 
pomoc dla repatriantów  
i cudzoziemców 

1zł
1zł

26,74 mln zł
koszty obsługi oraz rozliczenie 
zadań z zakresu ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych i polityki 
społecznej, pomocy prawnej

1zł
1zł

46,33 mln zł
opieka nad osobami 
starszymi, w tym domach 
pomocy społecznej, opieka 
nad bezdomnymi i osobami 
zaburzonymi psychicznie  
i ich rodzinami, integracja  
i aktywizacja osób starszych

7,43 mln zł
aktywizacja i standaryzacja 
usług rynku pracy, w tym 
funkcjonowanie Powiato-
wego Urzędu Pracy, roboty 
publiczne i prace społecznie 
użyteczne

24,06 mln zł
działania z zakresu obrony 
cywilnej i ochrony przeciwpoża-
rowej, w tym funkcjonowanie 
Straży Pożarnej i ochotniczych 
straży (OSP), wyposażenie  
w sprzęt i modernizacja 
obiektów

* 0,74 mln zł
nieodpłatna pomoc 
prawna

§

27,15 mln zł
opieka nad dzieckiem do lat 3,  
w tym funkcjonowanie 
Żłobka Miejskiego i dopłata 
do dzieci w placówkach 
niepublicznych

12,36 mln zł
ochrona porządku publicz-
-nego, w tym funkcjono-
wanie Straży Miejskiej, 
przeciwdziałanie skutkom 
zdarzeń kryzysowych

6,57 mln zł
wspieranie rodziny i opieka 
nad dzieckiem w tym pla-
cówki wsparcia dziennego  
dla dzieci i młodzieży

1zł
1zł

319,02 mln zł
wypłata świadczeń wycho-
wawczych, Świadczenia  
z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego, świadczeń 
rodzinnych i z funduszu 
alimentacyjnego, świadczeń 
opiekuńczych

wydatki
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*

23,88 mln zł
opieka na dzieckiem objętym 
pieczą zastępczą (rodziny 
zastępcze, placówki opiekuń-
czo-wychowawcze)

15,16 mln zł
modernizacja i budowa 
obiektów pomocy społecznej 
i polityki społecznej, żłobków 
– zadania współfinansowane 
środkami Unii Europejskiej

* 4,03 mln zł
dożywianie w żłobkach, 
przedszkolach, szkołach, 
środowiskowych domach 
samopomocy i jadłodaj-
niach



Kultura i sport

wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

610 000
liczba osób korzystają-
cych z obiektów  
sportowych

675 000
liczba uczestników  
imprez i projektów  
kulturalnych

15
liczba dotowanych  
instytucji kultury

32
liczba obiektów sporto-
wych administrowanych 
przez MOSiR

378
ilość miejsc pamięci  
narodowej na terenie 
Miasta

25,86 mln zł
działalność Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji wraz z 32 obiektami 
sportowymi

5,03 mln zł
współfinansowanie 
działalności państwowej 
instytucji kultury Narodo-
wa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia oraz 
samorządowych instytucji 
kultury Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności  
i Panteon Górnośląski

17,75 mln zł
rozwój sportu oraz 
wsparcie działalności 
stowarzyszeń / klubów 
sportowych – szkolenie 
dzieci i młodzieży

1,79 mln zł
wspieranie przedsięwzięć 
kulturalnych i artystycz-
nych oraz wybitnych 
twórców i animatorów 
kultury

7,94 mln zł
organizacja imprez  
i zarządzanie MCK i Halą 
Widowiskowo-Sportową 
Spodek

0,48 mln zł
upowszechnianie tury-
styki i krajoznawstwa 
– materiały informacyjne, 
imprezy turystyczne

4,14 mln zł
bieżące 2,94 mln zł
majątkowe 1,20 mln zł

157,95 mln zł
bieżące 104,80 mln zł
majątkowe 53,14 mln zł

17 
wydatki

1,49 mln zł
współorganizacja imprez  
sportowych o charakterze 
ogólnopolskim  
i międzynarodowym

2
1

3

7,26 mln zł
ochrona zabytków oraz 
tworzenie i remont 
miejsc pamięci narodowej

47,67 mln zł
działalność kulturalna 12 miejskich  
instytucji kultury, w tym realizacja  
dużych imprez kulturalnych, w tym:
2,20 mln zł  OFF Festival
2,00 mln zł  Festiwal Kultura i Natura
0,81 mln zł  Festival Tauron 
 Nowa Muzyka
0,80 mln zł  Rawa Blues Festival

42,68 mln zł
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne miejskich 
instytucji kultury oraz 
inwestycje w komplek-
sach sportowych

1zł
1zł



Transport i usługi

*0,95 mln zł
realizacja zadań przez 
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego

428 zł/rok
dofinansowanie kosztów 
komunikacji zbiorowej  
na 1 mieszkańca

1,80 zł
dofinansowanie utrzy-
mania 1 m2 cmentarzy 
komunalnych

175 szt.
liczba sygnalizacji  
świetlnych

12 214 zł
miesięczny koszt utrzy-
mania szaletu 

9 szt.
plany zagospodarowania 
przestrzennego  
na 2020 rok

318,1 KM
długość dróg gminnych

długość dróg publicznych  
w granicach miasta:

198,6 KM  
powiatowych

2,5 KM
wojewódzkich

32,6 KM
krajowych

18 

wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

*0,75 mln zł
dofinansowanie utrzy-
mania cmentarzy  
komunalnych i remonty 
miejsc pamięci narodowej

36,31 mln zł
utrzymanie miejskiej 
infrastruktury drogowo-
mostowej zarządzanej 
przez Miejski Zarząd Ulic  
i Mostów

MZUiM

?148,20 mln zł
bieżące 4,85 mln zł
majątkowe 143,36 mln zł

466,93 mln zł
bieżące 172,00 mln zł
majątkowe 294,94 mln zł

wydatki

294,81 mln zł
realizacja zadań inwesty-
cyjnych, w tym z zakresu 
przebudowy dróg  
i budowy infrastruktury  
drogowej, m.in.:
127,66 mln zł rozbudowa 
Drogi Krajowej Nr 81 od 
węzła autostrady A4 z DK 
86 do budowanego węzła  
z ul. Armii Krajowej
64,13 mln zł Katowicki 
System Zintegrowanych 
Węzłów Przesiadkowych

123,01 mln zł
dofinansowanie lokalnego 
transportu zbiorowego 
(wpłata do Górnośląsko 
-Zagłębiowskiej Metropolii)

*2,91 mln zł
funkcjonowanie 
międzynarodowego
centrum kongresowego 
(wraz z remontami)

*2,29 mln zł
automatyczne  
wypożyczalnie rowerów 
miejskich

*1,70 mln zł
geodezja i kartografia  
(opracowania oraz gro-
madzenie i aktualizacja 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjno-Kartogra-
ficznego)

*1,65 mln zł
utrzymanie szaletów 
miejskich

*1,29 mln zł
likwidacja utrudnień 
w ruchu drogowym, 
modelowanie i prognozo-
wanie ruchu, zarządzanie 
rozwojem miasta

!

*

*1,28 mln zł
planowanie przestrzenne 
(sporządzanie planów, 
korekty, analizy)

?
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wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

121,54 mln zł
zadania administracyjne  
realizowane przez Urząd 
Miasta Katowice

Administracja publiczna

32,72 mln zł
bieżące 23,84 mln zł
majątkowe 8,88 mln zł

193,64 mln zł
bieżące 164,58 mln zł
majątkowe 29,06 mln zł

*0,17 mln zł
wypłata świadczeń 
pieniężnych: rekompensu-
jących utracone zarobki 
żołnierzom rezerwy, 
którzy odbyli ćwiczenia 
wojskowe, akcja kurier-
ska, przeprowadzenie 
kwalifikacji wojskowej, 
szkolenia obronne

*0,05 mln zł
prowadzenie i aktuali-
zacja stałego rejestru 
wyborców

*0,54 mln zł
przynależność Miasta do 
organizacji i stowarzy-
szeń krajowych i między-
narodowych

1 274
liczba zatrudnionych  
w Urzędzie Miasta  
Katowice (w etatach)

28
liczba radnych

22 
liczba Rad Jednostek 
Pomocniczych

354
liczba radnych w Radach 
Jednostek Pomocniczych

6,15 mln zł
Współfinansowanie
zadań Górnośląsko 
-Zagłębiowskiej  
Metropolii

*1,56 mln zł
funkcjonowanie Rady 
Miasta Katowice, Rad 
Jednostek Pomocniczych 
i Młodzieżowej Rady 
Miasta

16,95 mln zł
obsługa finansowo 
-księgowa jednostek 
oświatowych (CUW)

1zł
1zł

wydatki

17,16 mln zł
promocja Miasta w kraju 
i poza granicami, usługi 
doradcze, publikacje, 
wydawnictwa, produkcja 
filmów informacyjnych, 
komunikacja społeczna, 
w tym:
7,00 mln zł promocja 
turystyki biznesowej

4,39 mln zł promocja po-
przez organizację dużych 
imprez sportowych

28,98 mln zł
inwestycje w infrastruk-
turę administracyjną, 
informatyzacja Urzędu

*

*0,55 mln zł
nagrody dla mieszkań-
ców – dla 650 par z okazji 
50-cio, 70 par z okazji 
60-cio i 6 par z okazji 
65-lecia małżeństwa oraz 
dla 31 osób z okazji 100 
rocznicy urodzin



Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia

0,9%
udział planowanych wydatków 
na obsługę długu w wydatkach 
bieżących 

1,9%
udział obowiązkowej wpłaty do 
budżetu państwa w dochodach 
własnych budżetu

783,27 mln zł
zadłużenie Miasta z tytułu 
kredytów i pożyczek na dzień  
31.12.2020 r.

46,67 mln zł
rezerwy budżetowe
w tym:
18,49 mln zł rezerwy 
celowe na odprawy 
emerytalne i rentowe, 
nagrody dla pedagogów, 
wynagrodzenia oraz 
odprawy dla zwalnianych 
pracowników
12,00 mln zł rezerwa 
ogólna
7,60 mln zł rezerwy  
celowe na zadania  
z zakresu zarządzania 
kryzysowego i usuwania 
skutków klęsk żywioło-
wych
2,58 mln zł rezerwy  
celowe na inicjatywy 
lokalne, zadania budżetu 
obywatelskiego i zadania 
RJP
3,00 mln zł rezerwa  
celowa na usuwanie 
awarii i remonty nieprze-
widziane w placówkach 
oświatowych
2,00 mln zł rezerwa  
celowa na program  
poprawy bezpieczeństwa
1,00 mln zł rezerwy  
celowe na dofinansowa-
nie wkładu własnego do 
projektów realizowanych 
przez NGO i jednostki 
organizacyjne miasta

36,77 mln zł
wpłata do budżetu 
państwa na część równo-
ważącą subwencji ogólnej 
– tzw. janosikowe

374,39 mln zł
bieżące 374,39 mln zł

116,25 mln zł
bieżące 114,25 mln zł
majątkowe 2,00 mln zł

18,99 mln zł
zapłata odsetek od za-
ciągniętych przez Miasto 
kredytów i pożyczek

%

34,00%
udział zadłużenia miasta  
w planowanych dochodach  
budżetu ogółem 

= 1 000 000 bieżące majątkowe

0,05 mln zł
opłaty za usługi bankowe,  
w tym przelewy zagraniczne 
/ rozliczenia podatkowe

1zł
1zł

1zł
1zł

13,77 mln zł
zabezpieczenie ewen-
tualnej spłaty z tytułu 
poręczeń i gwarancji 

wydatkidochody

wydatki
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Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020–2045

2 600

mln zł        2 400

2 200

2 000

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

-200

-400

-600

2 200

 mln zł        2 000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w latach 2017–2023

Kształtowanie się wyniku operacyjnego i długu miasta  
w latach 2017–2023

 mln zł        700
600
500
400
300
200
100

0

nadwyżka 
operacyjna

sprzedaż mienia

rok

dotacje nadwyżki z lat 
ubiegłych

pożyczki i kredyty

dochody ogółem wydatki ogółem wynik budżetu
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1 709

1 822

1 972

1 959

2 381

2 225

2 600

2 303

2 566
2 412

2 336

113

-13
-156

-297 -230

dane w latach 2017–2018 – wykonanie, dane za 2019 rok – przewidywane wykonanie, dane od 2020 roku – prognoza

rok

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 rok

1 552

1 767

1 655

1 853

1 841

1 997
2 028

2 074

2 067

2 131 2171
2 208

626 647 707
783

907
1 017 1 022

215 199

46 65 67 74
156

Źródła finansowania wydatków majątkowych  
w latach 2017–2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-136

2 276

2 104 2 134

dochody bieżące wydatki bieżące nadwyżka operacyjna dług Miasta

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-34

2 291

2 324

 



   g.

Śródmieście 26 181 os. 0,91 mln zł
0,48 mln zł  Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37  

– kontynuacja
 0,11 mln zł  Nowy Plac Rostka – strefa przyjazna mieszkańcom. 

Przebudowa placu, stacja wypożyczania rowerów (zadanie 
dwuletnie realizowane w ramach wpi, kwota 570.300 zł 
przewidziana do realizacji w 2021 r.)

 0,10 mln zł  	Baw	się	razem	z	nami	zdrowo	i	sportowo
 0,08 mln zł  KatoPije – system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście 
 0,05 mln zł  Renowacja wejścia głównego do budynku Centrum Socjal-

nego Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego przy  
ul. Jagiellońskiej 19 w Katowicach

 0,03 mln zł  Nowe	w	bibliotece	na	Rybnickiej
 0,02 mln zł   Kto	czyta	żyje	wielokrotnie…	–	Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Ligonia 7
 0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych, zarówno książek, jak i audio-

booków dla Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach, zgodnie z myślą Biblioteka	to	dobry	społeczny	biznes

 0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 4 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Ponia-
towskiego 14 

 0,01 mln zł  Propagowanie czytelnictwa poprzez zakup nowości książko-
wych do biblioteki szkolnej

 0,01 mln zł  Skalniak przy Moniuszki 14

Os. Paderewskiego – Muchowiec	11	275	os.	0,64 mln zł
 0,55 mln zł  dinopark – modernizacja placu zabaw przy ul. Sikorskiego 

42 w Katowicach
 0,05 mln zł  Rowerem	do	centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż 

ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego  (zada-
nie dwuletnie realizowane w ramach wpi, kwota 349.500 zł 
przewidziana do realizacji w 2021 r.)

0,04 mln zł  Modernizacja pomostu na stawie kajakowym, Katowice Do-
lina Trzech Stawów, przy klubie kajakowym uks 4 Katowice

0,003 mln zł  Biblioteka	przyjazna	dzieciom – doposażenie działu dziecię-
cego filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. 
Zakup materiałów plastycznych, pomocy i nagród na zajęcia 
z dziećmi

Koszutka 10	341	os.	0,75 mln zł
0,46 mln zł   Zakątek	Relaksu – ławki, dużo zieleni, stół do tenisa i sza-

chów, huśtawki, bujak, drążki, orbitrek
0,15 mln zł  Pamp-Pong	Park	Koszutka. Strefa sportu dla każdego
0,09 mln zł  Renowacja placu zabaw przy ul. Grabowej 5 i 5a
 0,04 mln zł   Chodnik, parking, zieleń dla mieszkańców Grażyńskiego  

(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota           
90.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)

Bogucice 13	634	os.	0,95 mln zł
0,58 mln zł  Modernizacja boiska Na	Wulcu
 0,16 mln zł  Rowerowa stacja osiedlowa z dojściem
 0,09 mln zł  Zieleń osiedlowa
 0,04 mln zł  Zakup i transport przenośnej sceny modułowej z barierkami 

ochronnymi i schodkami
0,03 mln zł  Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie 

imprez kulturalnych oraz materiałów potrzebnych do prowa-
dzenie zajęć z dziećmi - Filia nr 16 mbp w Katowicach-Bogu-
cicach

0,02 mln zł  Festyn osiedlowy z Inicjatywą
0,02 mln zł		Bogucicki	Maraton	Muzyczny	– dwudniowy festiwal z okazji 

660 urodzin Bogucic
0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów edukacyj-

nych promujących czytelnictwo dzieci i młodzieży - filia 
nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ulica 
Słowiańska 1

 0,01 mln zł  Zaczytane Bogucice

Załęże 8	869	os. 0,35 mln zł
 0,19 mln zł  Kapitalny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i mo-

dernizacja miejsc postojowych przed budynkami przy ul. 
Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a w Katowicach

 0,05 mln zł   Remont dróg osiedlowych, budowa miejsc postojowych przy 
ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a  (zadanie 
dwuletnie realizowane w ramach wpi, kwota 408.000 zł 
przewidziana do realizacji w 2021 r.)

0,05 mln zł  Wyposażenie Załęskich Przedszkoli (MP 26, 30 i 39)
0,04 mln zł   Scena modułowa dla placówek załęskich
0,02 mln zł   IV	Dni	Załęża – Festyn Rodzinny

Os. Witosa 12	249	os.	0,91 mln zł
 0,50 mln zł  	Osiedlowa	Strefa	Aktywności	– przebudowa Skweru Karlika  

z Kocyndra
 0,22 mln zł  #look	3	/ Dom Kultury na Witosa (2020)
 0,07 mln zł  Naprawa i renowacja ogólnodostępnych boisk przy Szkole 

Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach 
przy ulicy W. Witosa 23

 0,06 mln zł  Zielony szlak rowerowy

 0,04 mln zł  Poznajemy	świat	zmysłami – kompleksowe wyposażenie sali 
relaksacyjnej dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

 0,01 mln zł  Nowości książkowe i audiobooki

Os. Tysiąclecia 21	333	os. 1,25 mln zł
0,33 mln zł  Przedszkolaka	krok	ku	bezpiecznej	przyszłości – doposażenie 

miejskich przedszkoli nr 21, 25, 34, 57 na Osiedlu Tysiąclecia
 0,26 mln zł   Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej 

nr 66 w Katowicach – plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie 
drewniane altany

 0,26 mln zł  Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpieczne-
go poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym Przedszkola 
nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo-ruchowej  
i dydaktycznej

 0,25 mln zł  Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia
 0,07 mln zł  Utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wokół stawu 

Maroko na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach Przyroda	wokół	
stawów

0,04 mln zł  Aktywnie	na	Maroko. Zajęcia rekreacyjne Kajak Polo
 0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 25 mbp (książki i au-

diobooki), organizacja spotkań autorskich, zakup komputera
0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych (książki oraz audiobooki) dla 

f14 mbp
0,01 mln zł  Dofinansowanie spotkań kulturalno-oświatowych dla dorosłych 

i dzieci w filii nr 14 mbp

Dąb 7	143	os.	0,51 mln zł
0,25 mln zł  Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą 

oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska  
wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  
w Katowicach ul. Sportowa 29

0,11 mln zł  Montaż dwóch stacji wypożyczania rowerów włączonych do 
miejskiego systemu zlokalizowanych przy ul. Ściegiennego  
w dzielnicy Dąb

 0,08 mln zł   Utwardzenie nawierzchni kostką brukową dla samochodów 
w dzielnicy Dąb przy ul. Jabłoniowej 48 i ul. Jabłoniowej 50 
na Osiedlu Ściegiennego

0,05 mln zł  Niwelacja i utwardzenie terenu przy budynku ul. Dębowa 
17a-23a, odbudowa kanalizacji deszczowej  (zadanie 
dwuletnie realizowane w ramach wpi, kwota 373.000 zł 
przewidziana do realizacji w 2021 r.)

0,03 mln zł  biblioteka = czytelnictwo + kultura: zakup nowości 
wydawniczych, organizacja warsztatów z artystami i dofinan-
sowanie zajęć Kreatywna	Biblioteka

Wełnowiec – Józefowiec 13	838	os.	0,56 mln zł
0,29 mln zł   Mini-miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi 

grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. 
Wojciecha Korfantego w Katowicach

0,12 mln zł  Rewitalizacja terenu i plac zabaw poprawiający sprawność 
fizyczną dzieci przy Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach 
(ul. Józefowska)

 0,05 mln zł  Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budyn-
ków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej  (zadanie dwuletnie 
realizowane w ramach wpi, kwota 374.000 zł przewidziana do 
realizacji w 2021 r.)

Budżet obywatelski – 26,51 mln

2,49 mln zł
zadania 
ogólnomiejskie

f. 0,05 mln zł
Połączenie rowerowe 
Strefy Kultury z Koszutką  
(zadanie dwuletnie 
realizowane w ramach 
wpi, kwota 200.000 zł 
przewidziana do realizacji 
w 2021 r.)
g. 0,05 mln zł
Toaleta miejska w Parku 
Budnioka – wc	na	aszy	 
(zadanie dwuletnie realizo-
wane w ramach WPI, kwota 
200.000 zł przewidziana do 
realizacji w 2021 r.)
h. 0,03 mln zł
II Piano Tężnia Festiwal
i. 0,03 mln zł
Wypożyczalnia Gier Plan-
szowych w Katowicach
j. 0,02 mln zł
Dzień Seniora (na) Fest 
- dwudniowy festyn dla 
Seniorów z Bogucic  
i Zawodzia
k. 0,01 mln zł
Zakup nowości książ-
kowych dla Filii 35 
Obcojęzycznej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Katowicach
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a.

b.

c.

d.

    i.
   j.
   k.

e.

   h.

a. 1,20 mln zł
Bezpieczne	Katowice 
– zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kostuchnie  
w Katowicach
b. 0,60 mln zł
Wodny Plac Zabaw na 
Osiedlu Tysiąclecia (zada-
nie dwuletnie realizowane 
w ramach wpi, kwota 
1.500.000 zł przewidziana 
do realizacji w 2021 r.)
c. 0,35 mln zł
Zielone Załęże i 100 drzew 
dla Witosa 
d. 0,08 mln zł
Polepszenie warunków by-
towych psów w katowickim 
schronisku dla bezdomnych 
zwierząt (zadanie dwulet-
nie realizowane w ramach 
wpi, kwota 620.000 zł 
przewidziana do realizacji 
w 2021 r.)
e. 0,08 mln zł
Doposażenie Wodnego 
Placu Zabaw w Dolinie 
Trzech Stawów

w tym zadania do realizacji w 2020 r. – 17,62 mln zł, w rezerwie celowej 1,36 mln zł,  
do realizacji w 2021 r. – 7,53 mln zł

   f.



 0,04 mln zł   Renowacja schodów 1, 2, 3 ul. Bytomska tylna
0,04 mln zł  Szlak Historii Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec
0,03 mln zł  Zakup książek i audiobooków oraz doposażenie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach

Załęska Hałda – Brynów część zach. 13	957	os.	0,49 mln zł
 0,35 mln zł  Twórcza	kraina – plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy 

Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach
 0,06 mln zł   Modernizacja oświetlenia ulicznego i wymiana elementów 

małej architektury na osiedlu przy ulicy Dziewięciu z Wujka
0,05 mln zł  Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie 

i budowie nowych chodników wraz z latarniami  (zadanie 
dwuletnie realizowane w ramach wpi, kwota 480.000 zł prze-
widziana do realizacji w 2021 r.)

0,02 mln zł  Biblioteka: od malucha do seniora
0,01 mln zł  Zakup stojaków na rowery i hulajnogi do Miejskiego  

Przedszkola nr 12

Brynów – część wsch. Os. Zgrzebnioka 6	491	os.	0,39 mln zł
 0,21 mln zł  Rewitalizacja zieleni (traw, krzewów, kwiatów) w miejscach 

gdzie to jeszcze możliwe wzdłuż ulicy Fitelberga 
0,05 mln zł   Ogrodzenie istniejącego placu zabaw, uzupełnienie dodatko-

wymi urządzeniami zabawowymi dla dzieci w wieku 3–10 lat, 
ławkami i koszami na śmieci

0,05 mln zł  Naprawa chodnika przy ul. Skowronków, pomiędzy ulicą Jemio-
łuszek, a ulicą Drozdów

0,03 mln zł   Wyposażenie dla Klubu Dzielnicowego – na potrzeby mieszkań-
ców jp nr 5

0,02 mln zł  Montaż luster drogowych (nietłukących)
0,02 mln zł  Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5
0,01 mln zł  Biblioteka - ważny przystanek na Twojej mapie

Ligota-Panewniki 28	468	os.	0,82 mln zł
0,46 mln zł   Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy sp 67  
w Katowicach

 0,15 mln zł  Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom (w rejonie ulic 
Wczasowa/Bieszczadzka)

0,09 mln zł  Strefa	gier	i	zabaw	–	Kokociniec – strefa edukacji i rozrywki dla 
dzieci w jednym miejscu

0,05 mln zł   Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych 
– miejsca postojowe w dzielnicy Ligota-Panewniki  (zadanie 
dwuletnie realizowane w ramach wpi, kwota 769.874 zł prze-
widziana do realizacji w 2021 r.)

0,03 mln zł   III	Muzyka	Marzeń na Zadolu
0,03 mln zł   czas na czytanie! Zakup książek, komiksów, mang i audiobo-

oków dla Filii nr 7 i 5 Młodzieżowej mbp
0,02 mln zł   Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach, ul. Studencka 16

Zawodzie 11	058	os.	1,03 mln zł
 0,33 mln zł  Modernizacja	sieci	informatycznej	i	sprzętu	komputerowego	 

w	ZS	nr	1	–	szansą	na	nowoczesną	edukację.	Korzyść	dla	szkoły	
i	środowiska

0,33 mln zł  Remont chodnika przy ulicy Bohaterów Monte Cassino
0,25 mln zł   Cyfrowa	rewolucja	w	zsp	nr	5. Budowa sieci informatycznej  

i zakup tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 5 w Katowicach

0,06 mln zł   Kolorowo	i	wesoło	–	uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach

 0,02 mln zł   Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej nr 31 ul. Marcinkowskiego 13

0,02 mln zł   Festiwal	operetki	na	Zawodziu – dwudniowy festiwal operetko-
wy podczas którego odbędą się 4 niezapomniane koncerty arii 
operetkowych

0,01 mln zł   Zakup nowości wydawniczych dla Filii 24 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 88a

Dąbrówka Mała 4	741	os.	0,43 mln zł
 0,28 mln zł  Agility + wybieg dla psów Psia	Radość
0,08 mln zł  Straż	skrojona	na	miarę	XXI	wieku – zakup ubrań ochronnych 

wraz z hełmami dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Dąbrówce Małej

0,05 mln zł   Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego 
– punkty oświetleniowe, oprawy led (zadanie dwuletnie 
realizowane w ramach wpi, kwota 201.950 zł przewidziana do 
realizacji w 2021 r.)

0,02 mln zł  Biblioteka	Twoim	oknem	na	świat	– zakup nowości wydawniczych, 
organizacja spotkań oraz doposażenie Filii nr 20 (zakup kompute-
ra, materiałów plastycznych i gier planszowych dla dzieci).

Szopienice–Burowiec 13	925	os.	0,57 mln zł
0,17 mln zł   Dla	Straży	Szopienic – poprawa warunków pełnienia służby 

przez osp szopienice
0,16 mln zł   Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe  

dla VI LO
0,10 mln zł   Zagospodarowanie terenu placu na Osiedlu Bagno
0,05 mln zł  Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców 

Burowca i okolic przy ulicy Konnej  (zadanie dwuletnie 
realizowane w ramach wpi, kwota 391.680 zł przewidziana do 
realizacji w 2021 r.)

0,04 mln zł   Powiększenie psiego parku przy ul. 11 Listopada
0,03 mln zł  Szopienicka	Biblioteka	dla	wszystkich	–	zakup nowości wydaw-

niczych, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, wyposażenie 
Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

0,02 mln zł   Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 mbp w Katowi-
cach przy ul. Generała Hallera 28

0,01 mln zł   Ruch	to	zdrowie – zajęcia fitness i spacery nordic walking dla 
mieszkańców Katowic i pacjentów Centrum Psychiatrii  
w Katowicach

Janów-Nikiszowiec 9	351	os.	0,41 mln zł
 0,08 mln zł   Zamkowa	–	„ulica	obietnic” – remont drogi  (zadanie 

dwuletnie realizowane w ramach wpi, kwota 434.000 zł 
przewidziana do realizacji w 2021 r.)

0,30 mln zł   Zewnętrzny park trampolin naziemnych na Skwerze Rybka
0,02 mln zł  100-lecie klubu naprzód janów – wspólne świętowanie 

urodzin klubu. Spotkanie z idolami 100-lecia. Hokejowy 
mecz 100-lecia: Stary Naprzód vs. Nowy Naprzód

0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych oraz działalność aktywizu-
jąca seniorów – zajęcia artystyczne dla Filii nr 21 przy  
ul. Zamkowej 45

Giszowiec 15	727	os.	0,70 mln zł
0,34 mln zł  zabawa i sport – modernizacja placu zabaw wraz z prze-

strzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu 
nr 59 w Katowicach-Giszowcu

0,25 mln zł  Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw przy ul. Adama
0,05 mln zł  Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury 

w Giszowcu – Dzielnicy	Ogrodów  (zadanie dwuletnie re-
alizowane w ramach wpi, kwota 350.000 zł przewidziana 
do realizacji w 2021 r.) 

0,03 mln zł  Jarmark świąteczny na Giszowcu
0,02 mln zł  Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu  

nr 64 w Katowicach
0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych i doposażenie kącika dla 

dzieci dla Filii 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach przy ul. Przyjaznej 7a

Piotrowice-Ochojec 22	637	os. 1,33 mln zł 
0,61 mln zł  Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola i szkoły 

oraz ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu

0,39 mln zł  Kompleksowy remont nowoczesnego boiska do piłki 
nożnej o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej 
nr 56 im. H. Sławika w Katowicach, ul. Spółdzielczości 21

0,19 mln zł  Sportowo-koncertowe	Piotrowice	–	wymiana posadzki 
małej hali gimnastycznej w sp27 wraz z remontem zaplecza

0,06 mln zł  aktywni seniorzy 55+
0,03 mln zł  W	świecie	dziecięcej	wyobraźni – sala multimedialna dla 

dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 84 w Katowicach
0,02 mln zł  Zakup książek i audiobooków dla filii nr 9 Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Katowicach
0,02 mln zł  Samoobrona dla całej rodziny
0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 10 MBP  

w Katowicach
0,006 mln zł  Stojaki na rowery przy Przedszkolu nr 93
0,005 mln zł  Zbiór Gier Planszowych w MDK Południe

Zarzecze 2	793	os.	0,30 mln zł
0,14 mln zł   Strażnica	na	miarę	21	wieku – zakup niezbędnego wypo-

sażenia dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
zaplecza biurowo-socjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Katowicach-Zarzeczu 

0,04 mln zł  Modernizacja placu zabaw przy MDK w Zarzeczu
0,03 mln zł   Z	kijkami	po	zdrowie	–	kontynuacja. Zadanie poprawiające 

kondycje i zdrowie mieszkańców
0,03 mln zł   Wesołe	Zarzecze.	Międzypokoleniowe warsztaty kreatyw-

ne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy
0,03 mln zł   Wiata	rowerowa	–	parkuj	i	jedź
0,03 mln zł   Dzieci	i	młodzież	z	Zarzecza	–	Poznajmy	się

Kostuchna	11	275	os.	0,64 mln zł
0,36 mln zł  Modernizacja boisk szkolnych i budowa nowego placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej nr 38 w dzielnicy Ko-
stuchna

0,20 mln zł  Bezpieczne	Południe	Katowic – Zakup profesjonalnego 
sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie  
w Katowicach

0,05 mln zł  Kostuchna	Park (zadanie dwuletnie realizowane w ramach 
wpi, kwota 220.000 zł przewidziana do realizacji w 2021 r.)

0,03 mln zł  Bezpiecznie	w	mojej	dzielnicy	–	zajęcia z samoobrony dla 
każdego w mdk Południe na Kostuchnie: kontynuacja

Podlesie 6	595	os.	0,67 mln zł
0,22 mln zł  Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miej-

skim Przedszkolu nr 71
0,16 mln zł  Szkoła	na	miarę	XXI	wieku.	Doposażenie Szkoły Podsta-

wowej nr 21 z Oddziałami integracyjnymi im. K. Miarki 
w sprzęt multimedialny, biurowy, oprogramowanie it, 
pomoce naukowe oraz meble szkolne

0,15 mln zł  Wyposażenie strażaków w nowoczesny sprzęt
0,09 mln zł  Modernizacja ławek rezerwowych oraz wymiana krzese-

łek na trybunie Ośrodka Sportowego Podlesianka
0,04 mln zł  Pozyskanie funduszy dla Filii nr 28 mbp w Katowicach na 

zakup książek i audiobooków, gier dla dzieci i młodzieży 
na konsolę xbox one oraz funduszy na działalność kultu-
ralno-oświatową

0,03 mln zł  Śląskie	dla	każdego.	Warsztaty kreatywne i ekologiczne 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia

Murcki 4	924	os.	0,80 mln zł
0,19 mln zł  Bezpieczne	Murcki	–	założenie systemu monitoringu miej-

skiego w Murckach, zakup i montaż dwóch kamer
0,15 mln zł  Wybieg dla psów przy ul. Goetla i Fojkisa
0,07 mln zł  Miejsca parkingowe dla mieszkańców ul. Zająca i sąsiednich
0,03 mln zł  Aktywny	przedszkolak	–	od	przedszkolaka	do	Ślązaka
0,03 mln zł  xxix Festyn Śląski w Parku Murckowskim
0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków) oraz 

fundusze na teatrzyki, warsztaty, akcję Lato	z	Książką. Zakup 
gier planszowych i gier na PlayStation

0,02 mln zł  Mural na ścianie przy rondzie, w miejscu dawnego Pre-
wentorium

0,01 mln zł  IV	Murckowski	Rodzinny	Festyn	Sportowy
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Dlaczego warto złożyć  
deklarację pit właśnie  
w Katowicach?
Dochody z udziału w podatku od osób fizycznych 
(pit) stanowią główne źródło finansowania zadań 
Miasta. Dochody z tego tytuły wyniosą w przyszłym 
roku około 595 mln zł, co oznacza, że statystycznie 
na jednego mieszkańca z deklaracji pit Katowice 
pozyskają 2.071 zł. Środki z podatku pit oznacza-
ją dla Katowic możliwość m.in.: budowy nowych 
żłobków, hal sportowych, realizacji projektów kultu-
ralnych i sportowych, a także wielu zadań wybranych 
w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego. 
Odprowadzając podatek w Katowicach – masz re-
alny wpływ na życie swojej rodziny i społeczno-
ści lokalnej. Im więcej osób będzie odprowadzać 
podatek w Katowicach, tym więcej pożytecznych 
projektów będziemy mogli zrealizować.

Czy trzeba być zameldowanym 
w Katowicach aby złożyć  
deklarację pit w Katowicach?
Do złożenia pit w Katowicach nie trzeba być tu 
zameldowanym. Zmiana urzędu skarbowego jest 
prosta – składając roczne zeznanie pit podajemy 
w formularzu adres zamieszkania w Katowicach. 
Jeśli pit składa pracodawca – wystarczy poinfor-
mować go o zmianie adresu zamieszkania dla ce-
lów podatkowych. 

Mieszkasz w Katowicach,  
a wybierasz do rozliczeń pit 
urząd skarbowy w innym 
mieście – co się dzieje z Twoimi 
pieniędzmi?
Twoje pieniądze zostaną wykorzystane w innej 
miejscowości. Zapewne też są tam potrzebne. 
Ale warto się zastanowić, czy własne pieniądze 
chciałbyś przeznaczyć na remont domu sąsiada lub 
wybudowanie mu hali sportowej, zamiast przezna-
czać je na własne potrzeby?

Czy rozliczenie pit  
w Katowicach jest konieczne, 
by ubiegać się o kartę  
mieszkańca w 2020 roku?
Tak. W 2020 roku – w przypadku osób pracujących  
– o kartę mieszkańca będą mogły się ubiegać wy-
łącznie osoby, które rozliczyły pit za 2019 rok właśnie  
w Katowicach. Karta mieszkańca będzie od przyszłego 
roku gwarantować szereg zniżek. Przykładowo 50% 
zniżkę na nowe baseny miejskie, duże ulgi na par-
kowania, preferencyjne ceny w dostępie do wyda-
rzeń i usług realizowanych przez miejskie jednostki 
kultury i sportu. Jeżeli mieszkaniec Katowic rozli-
czy w 2020 roku podatek pit (za rok 2019) w innym 
mieście niż Katowice, to wtedy nie otrzyma karty 
mieszkańca w przyszłym roku! Najwcześniej bę-
dzie się mógł o nią ubiegać dopiero po złożeniu pit  
w Katowicach w 2021 roku. Tym samym przez długi 
okres taka osoba nie będzie mogła korzystać z sze-
regu atrakcyjnych zniżek. 
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