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Budżet Miasta Katowice na 2022 rok
= 1 000 000 zł

7,67 mln zł nadwyżka operacyjna
dochody majątkowe
295,15 mln zł

dochody bieżące
2 079,64 mln zł

przychody 496,49 mln zł
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powierzchnia Miasta  
165 km2

liczba mieszkańców wg GUS 
290 553 osoby 
stan na 31.12.2020dochody bieżące

2 079,64 mln zł
w tym:

2 374,80 mln zł
dochody

407,67 mln zł 
subwencja ogólna

699,41 mln zł 
udziały w podat-
kach stanowiących 
dochód budżetu 
państwa PIT i CIT

492,41 mln zł 
dochody z podatków 
i opłat

238,16 mln zł 
dotacje i środki otrzymane 
na inwestycje

57,00 mln zł 
sprzedaż majątku  
i przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego  
w prawo własności

dochody majątkowe
295,15 mln zł
w tym:

34,69 mln zł 
pozostałe dochody 
bieżące (własne)

8,70 mln zł 
dochody ze źródeł 
zagranicznych  
i dofinansowanie  
ze źródeł krajowych

24,90 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
własne i z porozu-
mienia

206,34 mln zł 
dochody jednostek 
budżetowych

+
205,52 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
zlecone i z porozu-
mienia



49,33 mln zł rozchody

wydatki majątkowe 
749,98 mln zł

-447,16 mln zł deficyt budżetowy

dług publiczny 
850,16 mln zł

wydatki bieżące 
2 071,97 mln zł
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2 821,96 mln zł
wydatki

787,57 mln zł 
wynagrodzenia 
i składki od nich 
naliczane

59,72 mln zł 
zakup usług  
remontowych

11,89 mln zł 
wydatki na obsługę 
długu (odsetki od 
kredytów i pożyczek)

124,04 mln zł 
dofinansowanie  
komunikacji  
miejskiej

wydatki bieżące
2 071,97 mln zł
w tym:

60,64 mln zł 
zadania jednoroczne

wydatki majątkowe
749,98 mln zł
w tym:

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

---

-----
- -

--
-

3,11 mln zł 
wypłaty z tytułu  
poręczeń i gwarancji

39,91 mln zł 
wpłata do budżetu 
państwa,  
tzw. Janosikowe

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

---

- -
--

-

568,58 mln zł 
pozostałe wydatki 
statutowe związane 
z realizacją zadań 
miasta

12,22 mln zł 
wydatki na programy 
współfinansowane 
środkami UE

211,44 mln zł 
świadczenia  
na rzecz osób  
fizycznych

- - - -
--

-

502,71 mln zł 
pozostałe  
wieloletnie  
przedsięwzięcia 
inwestycyjne

186,63 mln zł 
wieloletnie 
przedsięwzięcia 
współfinansowane 
środkami UE

----------

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

---

253,50 mln zł 
dotacje na zadania 
bieżące



Struktura budżetu miasta Katowice na 2022 rok

2,44 mln zł
edukacyjna opieka
wychowawcza

50,88 mln zł
oświata i wychowanie

720,57 mln zł
oświata i wychowanie

49,77 mln zł
edukacyjna opieka 
wychowawcza

wydatkidochody

103,00 mln zł
transport i łączność

441,93 mln zł
transport i łączność

19,75 mln zł
działalność  
usługowa

dochody

36,78 mln zł
administracja  
publiczna

215,54 mln zł
administracja  
publiczna

0,06 mln zł
urzędy naczelnych
organów władzy  
państwowej, kontroli  
i ochrony prawa  
oraz sądownictwa

administracja publiczna
wydatkidochody

86,14 mln zł
kultura i ochrona 
dziedzictwa  
narodowego

0,58 mln zł
kultura i ochrona 
dziedzictwa  
narodowego

kultura i sport
wydatkidochody

11,57 mln zł
działalność  
usługowa

0,54 mln zł
turystyka

4,59 mln zł
szkolnictwo wyższe
i nauka

0,06 mln zł
obrona narodowa

0,06 mln zł
obrona narodowa
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edukacja – oświata  
i opieka wychowawcza

transport i usługi
= 1 000 000

0,06 mln zł
urzędy naczelnych  
organów władzy  
państwowej, kontroli  
i ochrony prawa  
oraz sądownictwa

205,69 mln zł
kultura fizyczna

7,39 mln zł
kultura fizyczna

wydatki



105,84 mln zł
gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

gospodarka komunalna, 
ochrona środowiska
i gospodarka mieszkaniowa

0,79 mln zł
wymiar  
sprawiedliwości

27,11 mln zł
pomoc społeczna

174,71 mln zł
rodzina

24,58 mln zł
bezpieczeństwo  
publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa

112,31 mln zł
pomoc społeczna

234,75 mln zł
rodzina

42,19 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

440,62 mln zł
różne rozliczenia

87,23 mln zł
różne rozliczenia

15,00 mln zł
obsługa długu  
publicznego

obsługa długu publicznego 
i różne rozliczenia

wydatkidochody

296,01 mln zł
gospodarka mieszkaniowa

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

1 084,02 mln zł
dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiada-
jących osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich 
poborem

Struktura budżetu miasta Katowice na 2022 rok

0,10 mln zł
górnictwo  
i kopalnictwo

0,029 mln zł
górnictwo  
i kopalnictwo

0,06 mln zł
Ogrody botanicze i zoo-
logiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty  
chronionej przyrody

20,76 mln zł
pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

37,62 mln zł
ochrona zdrowia

0,003 mln zł
rybołówstwo  
i rybactwo 

3,42 mln zł
ochrona zdrowia

0,031 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,009 mln zł
leśnictwo 

279,96 mln zł
gospodarka mieszkaniowa

246,46 mln zł
gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

0,032 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,02 mln zł
leśnictwo 

4,86 mln zł
pozostałe zadania  
w zakresie polityki 
społecznej



137,94 mln zł 
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
prawnych (CIT)

699,41 mln zł
udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (PIT i CIT)

2 079,64 mln zł  
dochody bieżące

34,69 mln zł
pozostałe dochody bieżące (własne)

84,15 mln zł
opłata za gospoda-
rowanie odpadami 
komunalnymi

280,10 mln zł
podatek 
od nieruchomości

57,00 mln zł
sprzedaż majątku i przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności

407,67 mln zł
subwencja ogólna

Dochody budżetu miasta Katowice na 2022 rok

45,00 mln zł
podatek  
od czynności  
cywilnoprawnych

295,15 mln zł
dochody majątkowe

492,41 mln zł 
dochody z podatków i opłat

8,70 mln zł
dochody ze źródeł 
zagranicznych  
i dofinansowanie ze 
źródeł krajowych

24,90 mln zł
dotacje z budżetu państwa na 
zadania własne i z porozumienia

238,16 mln zł
dotacje i środki otrzymane  
na inwestycje

205,52 mln zł
dotacje z budżetu państwa na  
zadania zlecone i z porozumienia
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2 374,80 mln zł
dochody ogółem

206,34 mln zł
dochody jednostek budżetowych

= 1 000 000

561,47 mln zł  
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
fizycznych (PIT)

38,55 mln zł
podatki i opłaty
pozostałe

12,50 mln zł
podatek od środków 
transportowych

14,96 mln zł
część równoważąca

129,72 mln zł
dotacje unijne

108,44 mln zł
dotacje z funduszy  
celowych i inne

11,18 mln zł
dotacja na  
przedszkola

1,42 mln zł
dotacje pozostałe

5,50 mln zł
opłata eksploatacyjna

26,60 mln zł
opłata parkingowe  
i opłata za zajęcie pasa  
drogowego

10,13 mln zł
udział w dochodach  
zadań zleconych

17,51 mln zł
dochody z majątku

392,70 mln zł
część oświatowa

12,31 mln zł
dotacja na pomoc 
społeczną

7,05 mln zł
pozostałe

103,35 mln zł
dotacje na świad- 
czenia i dodatki  
wychowawcze

64,09 mln zł
dotacje na świad- 
czenia rodzinne  
i z funduszu  
alimentacyjnego

38,08 mln zł
dotacje na pozostałe 
zadania zlecone

123,36 mln zł
dochody kzgm

82,98 mln zł
dochody pozostałych  
jednostek



749,98 mln zł
wydatki majątkowe

502,71 mln zł
pozostałe wieloletnie  
przedsięwzięcia inwestycyjne

Wydatki budżetu miasta Katowice na 2022 rok

2 071,97 mln zł  
wydatki bieżące

253,50 mln zł
dotacje na zadania bieżące

129,00 mln zł
dotacje dla szkół  
niepublicznych

211,44 mln zł
świadczenia na rzecz  
osób fizycznych

568,58 mln zł
pozostałe wydatki statutowe  
związane z realizacją zadań  
miasta

11,89 mln zł
wydatki na obsługę długu  
(odsetki od kredytów i pożyczek)

3,11 mln zł
wypłaty z tytułu poręczeń  
i gwarancji

60,64 mln zł
zadania jednoroczne

124,04 mln zł
dofinansowanie komunikacji 
miejskiej

59,72 mln zł
zakup usług remontowych

39,91 mln zł
wpłata do budżetu państwa 
tzw. janosikowe

55,40 mln zł
dotacje dla innych 
podmiotów  
niepublicznych

64,49 mln zł
dotacje dla  
instytucji kultury

2,21 mln zł
stypendia i pomoc 
materialna dla 
uczniów

4,11 mln zł
programy realizo-
wane przez szkoły  
i placówki oświa-
towe

10,19 mln zł
zadania objęte 
budżetem  
obywatelskim

14,70 mln zł
modernizacja 
budynków oświa-
towych i szkół 
wyższych
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2 821,96 mln zł
wydatki ogółem

103,06 mln zł
świadczenia i dodat-
ki wychowawcze dla 
dzieci Rodzina 500+

= 1 000 000

12,22 mln zł
wydatki na programy  
współfinansowane środkami UE

7,20 mln zł
programy z zakresu 
pomocy i polityki 
społecznej

59,10 mln zł
Świadczenia rodzinne  
i z funduszu  
alimentacyjnego

31,84 mln zł
zasiłki i świadczenia  
z pomocy społecznej  
wypłacane przez MOPS

787,57 mln zł
wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane

6,00 mln zł
dofinansowanie 
Szpitala Murcki

97,63 mln zł
budowa i moder-
nizacja budynków 
mieszkaniowych,  
w tym poprzez ktbs

14,91 mln zł
Katowicka Infra-
struktura Rowerowa

113,24 mln zł
budowa i przebudo-
wa dróg

16,30 mln zł
ograniczanie niskiej 
emisji na terenie 
miasta

129,82 mln zł
budowa i moder-
nizacja obiektów 
sportowych

186,63 mln zł
wieloletnie przedsięwzięcia  
współfinansowane środkami UE

49,81 mln zł
Katowicki Inteligentny  
System Zarządzania  
Transportem

58,42 mln zł
budowa drogi 
krajowej DK 81

44,88 mln zł
termomodernizacja 
budynków użytecz-
ności publicznej
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Dotacje z budżetu miasta planowane na 2022 rok

284,79 mln zł
dotacje z budżetu 
miasta

253,87 mln zł  
dotacje bieżące

0,053 mln zł
na zadania z zakresu  
ochrony przeciwpożarowej

0,24 mln zł
na dofinansowanie zadań publicz-
nych szkół wyższych

129,17 mln zł
dotacje na zadania  
oświatowe

5,88 mln zł
na zadania z zakresu ochrony 
zdrowia

0,72 mln zł
dotacja na utrzymanie
cmentarzy komunalnych

129,00 mln zł
dla 275 niepublicznych  
i publicznych szkół  
i placówek oświatowych

5,44 mln zł
Muzeum Historii 
Katowic

4,24 mln zł
Śląski Teatr Lalki  
i Aktora Ateneum

1,50 mln zł
Śląskie Centrum  
Wolności  
i Solidarności

1,37 mln zł
Miejski Dom 
Kultury Ligota 

0,90 mln zł
dla uczniowskich 
klubów sportowych 
prowadzących  
środowiskowe  
programy  
profilaktyczne

66,04 mln zł
dotacje na zadania  
z zakresu kultury

21,85 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
sportu dla klubów sporto-
wych i uczniowskich klubów 
sportowych

29,86 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
pomocy i polityki społecznej  
oraz pomocy rodzinie i pomo-
cy prawnej, w tym dla NGO

25,28 mln zł
na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji związanych 
z ochroną środowiska  
i gospodarki wodnej

11,00 mln zł
na opiekę nad dziećmi  
w żłobkach  
niepublicznych

30,91 mln zł
dotacje majątkowe

= 1 000 000

0,90 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu bezpieczeństwa  
i ochrony przeciwpożarowej

1,08 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu kultury

2,58 mln zł
Miejski Dom Kultury
Szopienice-Giszowiec

2,22 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Południe

14,59 mln zł
Miejska Biblioteka
Publiczna

2,00 mln zł
na dofinansowanie zadań  
katowickich uczelni publicznych 

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

4,07 mln zł
dla placówek  
wsparcia dziennego  
dla dzieci i młodzieży 

1,90 mln zł
na opiekę nad dziećmi 
pozostającymi  
w pieczy zastępczej

7,21 mln zł
na opiekę nad  
osobami starszymi  
w domach pomocy  
społecznej, w tym 
dziennych

2,52 mln zł
Miejski Dom Kultury
Bogucice-Zawodzie

1,65 mln zł
na dofinansowanie zadań 
Katowickich Cmentarzy 
Komunalnych

19,71 mln zł
Katowice Miasto 
Ogrodów
– instytucja kultury

1,00 mln zł
Panteon Górnośląski 

3,42 mln zł
Narodowa Orkiestra  
Symfoniczna  
Polskiego Radia 
w Katowicach

2,24 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Koszutka 

1,88 mln zł
Zespół Śpiewaków  
Miasta Katowice  
Camerata Silesia

1,78 mln zł
Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA

64,49 mln zł
dla 14 instytucji kultury



5 932
nauczyciele 3 999 
administracja i obsługa 1 933

4 765 zł
nauczyciele 5 260 zł
administracja i obsługa 3 741 zł

= 1 000 000 = 100 etatów

Zatrudnienie planowane na 2022 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 356,00 mln zł
administracja i obsługa 121,30 mln zł

nauczyciele

administracja  
i obsługa

0 1 
00

0

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

6 
00

0szkoły i przedszkola
451,41 mln zł
nauczyciele 336,30 mln zł 
administracja i obsługa 115,11 mln zł

całkowita liczba etatów  
6 276
nauczyciele 4 214
administracja i obsługa 2 062

w tym:

zł

średnia płaca liczba etatów 

477,30 mln zł
środki na wynagrodzenia

344
nauczyciele 216 
administracja i obsługa 129

placówki edukacyjnej  
opieki wychowawczej
(w tym funkcjonujących w ramach  
zespołów szkół)
25,93 mln zł
nauczyciele 19,74 mln zł 
administracja i obsługa 6,18 mln zł

4 407 zł 
nauczyciele 4 673 zł 
administracja i obsługa 3 960 zł



0 1 
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00
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00
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5 
00
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6 
00

0

252

Transport i komunikacja miejska, działalność usługowa
27,31 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

356
całkowita liczba etatów

miejski zarząd  
ulic i mostów
19,14 mln zł

liczba etatów

zł

średnia płaca

4 730 zł

powiatowy inspektorat
nadzoru budowlanego
0,96 mln zł 5 815 zł

katowickie cmentarze
komunalne
2,91 mln zł 4 577 zł

10

37

zakład targowisk  
miejskich
4,31 mln zł 4 740 zł57

30

107,90 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

1545
całkowita liczba etatów

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej
33,13 mln zł

88

powiatowy urząd pracy
6,28 mln zł

miejska izba wytrzeźwień
2,80 mln zł

liczba etatów

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

496

średnia płaca

4 175 zł

4 597 zł

5 404 zł

Centrum Obsługi Placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
wraz z 12 Domami
9,15 mln zł 123

4 699 zł
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00
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00

0

zł

Żłobek miejski
18,38 mln zł

4 213 zł277
Komenda Miejska Państwowej  
Straży Pożarnej
18,28 mln zł 242 5 554 zł

2 domy 
pomocy społecznej
9,38 mln zł 139 4 256 zł

Straż Miejska
10,84 mln zł

151 4 597zł

10 
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komunalny zakład 
gospodarki mieszkaniowej
26,74 mln zł
zakład zieleni miejskiej
14,42 mln zł

liczba etatów

205

329
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00
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2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

6 
00

0

zł

średnia płaca

4 890 zł

4 459 zł

Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska
41,16 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

534
całkowita liczba etatów

Administracja publiczna
119,26 mln zł
środki na 
wynagrodzenia

Kultura i sport
52,67 mln zł
środki  
na wynagrodzenia
w tym:

730
całkowita liczba etatów

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji
14,84 mln zł
Miejska Biblioteka  
Publiczna
11,30 mln zł
5 miejskich domów  
kultury
8,71 mln zł
Katowice – Miasto Ogrodów  
– Instytucja Kultury  
im. K. Bochenek
7,39 mln zł
Muzeum historii Katowic
3,73 mln zł

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
Ateneum
3,33 mln zł
Zespół Śpiewaków Miasta  
Katowice Camerata Silesia
1,96 mln zł
Galeria Sztuki  
Współczesnej BWA
1,42 mln zł

liczba etatów średnia płaca

204

183

123

72

55

48

27

19

4 203 zł

4 619 zł

4 961 zł

4 600 zł

4 521 zł

4 771 zł

4 824 zł

4 399 zł
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zł

Urząd Miasta Katowice
104,41 mln zł

Centrum Usług Wspólnych
14,85 mln zł

liczba etatów średnia płaca

1 262

181 5 200 zł

5 178 zł

1 442
całkowita liczba etatów
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Pozostałe 1,38 mln zł:
  0,95 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.
 0,19 mln zł Rodzina
 0,12 mln zł Administracja publiczna
 0,11 mln zł Pomoc społeczna
 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie  
  polityki społecznej

11,17 mln zł
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

21,08 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa

7,56 mln zł
Transport i łączność

2,12 mln zł
Działalność usługowa

REMONTY

61,09 mln zł
suma wydatków 
na remonty

46,08 mln zł
remonty  
ogólnomiejskie

= 1 000 000 zł

  Wełnowiec – Józefowiec 0,74 mln zł 
 0,63 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,11 mln zł  Rodzina

    Podlesie 0,14 mln zł
 0,14 mln zł  Oświata i wychowanie
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1,65 mln zł  
Kultura fizyczna

1,14 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 0,34 mln zł 
 0,21 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,10 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza 
 0,02 mln zł  Gospodarka komunalna 
  i ochrona środowiska 
 0,01 mln zł  Rodzina

  Bogucice 0,45 mln zł
 0,45 mln zł  Oświata i wychowanie

      Szopienice – Burowiec 1,13 mln zł
 1,06 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,04 mln zł  Rodzina 
 0,03 mln zł  Pomoc społeczna

      Zawodzie 0,86 mln zł
 0,69 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,09 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,04 mln zł  Rodzina
 0,03 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

    Śródmieście 3,38 mln zł
 1,63 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,80 mln zł  Administracja publiczna  
 0,53 mln zł  Edukacyjna opieka   
  wychowawcza
 0,29 mln zł  Rodzina 
 0,12 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,01 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa

  Janów – Nikiszowiec 0,37 mln zł
 0,34 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,04 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 0,73 mln zł
 0,51 mln zł  Administracja publiczna 
 0,16 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,06 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

 Giszowiec 1,51 mln zł
 1,44 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,07 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego
 0,01 mln zł  Rodzina

 Piotrowice – Ochojec 0,75 mln zł
 0,65 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,05 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,05 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

 Murcki 0,44 mln zł
 0,44 mln zł  Oświata i wychowanie

 Kostuchna 0,25 mln zł
 0,25 mln zł Oświata i wychowanie

  Koszutka 0,55 mln zł
 0,47 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,04 mln zł  Rodzina 
 0,04 mln zł  Pomoc społeczna

 Dąb 0,34 mln zł
 0,27 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,04 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa   
  narodowego  
 0,03 mln zł  Pomoc społeczna

 Os. Tysiąclecia 0,50 mln zł
 0,45 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,03 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa   
  narodowego 
 0,02 mln zł  Rodzina

  Załęże 0,45 mln zł
 0,22 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,15 mln zł  Kultura fizyczna
 0,04 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,03 mln zł  Ochrona zdrowia
 0,01 mln zł  Pozostałe zadania w zakresie 
  polityki społecznej

 Os. Witosa 0,26 mln zł
 0,26 mln zł  Oświata i wychowanie

 Załęska hałda  –
 Brynów 0,57 mln zł
 0,57 mln zł  Oświata i wychowanie

 Ligota –
 Panewniki 0,96 mln zł
 0,83 mln zł  Oświata i wychowanie  
 0,11 mln zł  Rodzina
 0,02 mln zł  Kultura i ochrona  
  dziedzictwa narodowego

 Brynów – 
 Os.Zgrzebnioka 0,31 mln zł
 0,24 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,07 mln zł  Kultura i ochrona  
  dziedzictwa narodowego



Pozostałe 6,69 mln zł:
 2,05 mln zł Szkolnictwo
  wyższe i nauka 
 2,00 mln zł Rozliczenia różne
 1,34 mln zł Bezpieczeństwo  
  publiczne  
  i ochrona ppoż.
 1,25 mln zł Działalność  
  usługowa
 0,05 mln zł Górnictwo  
  i kopalnictwo

154,98 mln zł
Transport 
i łączność

34,96 mln zł
Gospodarka 
komunalna  
i ochrona 
środowiska

9,13 mln zł
Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego

88,75 mln zł
Gospodarka 
mieszkaniowa
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 Wełnowiec – Józefowiec 13,69 mln zł
 7,50 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa  
 5,32 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,32 mln zł  Rodzina 
 0,28 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,24 mln zł  Transport i łączność 
 0,03 mln zł  Zakupy inwestycyjne

planowane wydatki majątkowe

749,98 mln zł
planowane
wydatki
majątkowe

= 1 000 000 zł

86,55 mln zł
Kultura fizyczna

 Podlesie 10,12 mln zł
  9,61 mln zł Oświata i wychowanie  
 0,35 mln zł  Gospodarka komunalna  
   i ochrona środowiska
 0,16 mln zł Kultura fizyczna

 Zarzecze 1,11 mln zł
 0,94 mln zł Transport i łączność 
 0,09 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,08 mln zł  Bezpieczeństwo publiczne  
   i ochrona ppoż.

 Kostuchna 4,66 mln zł
 2,59 mln zł Oświata i wychowanie
 1,10 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,43 mln zł  Transport i łączność
 0,35 mln zł  Zakupy inwestycyjne 
 0,20 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa

  Koszutka 7,65 mln zł 
 5,07 mln zł Oświata i wychowanie 
 1,45 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 0,50 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,32 mln zł Rodzina
 0,20 mln zł Transport i łączność
 0,08 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Dąb 1,43 mln zł
 1,05 mln zł  Transport i łączność
 0,25 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,13 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

 Os. Tysiąclecia 7,90 mln zł
 5,19 mln zł  Transport i łączność
 1,72 mln zł Oświata i wychowanie
 0,60 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,36 mln zł Rodzina 
 0,03 mln zł   Zakupy inwestycyjne  

 Os. Witosa 12,84 mln zł
 5,50 mln zł Gospodarka mieszkaniowa
 4,77 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego
 2,22 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,30 mln zł  Transport i łączność
 0,04 mln zł  Zakupy inwestycyjne

  Załęże 4,44 mln zł
 3,42 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 0,64 mln zł Transport i łączność
 0,15 mln zł  Pomoc społeczna
 0,10 mln zł Kultura fizyczna 
 0,09 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,03 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,01 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Załęska hałda –
 Brynów 1,71 mln zł
 1,09 mln zł Oświata i wychowanie
 0,40 mln zł  Transport i łączność 
 0,15 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,04 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,04 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 Ligota – 
 Panewniki 36,62 mln zł
 16,86 mln zł Kultura fizyczna
 9,06 mln zł Oświata i wychowanie 
 4,42 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 1,80 mln zł  Administracja publiczna 
 1,56 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 1,29 mln zł  Transport i łączność 
 0,84 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,40 mln zł  Działalność usługowa 
 0,32 mln zł  Rodzina 
 0,06 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 Brynów –
 Os. Zgrzebnioka 11,44 mln zł
 6,26 mln zł  Oświata i wychowanie
 4,15 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego
 0,71 mln zł  Transport i łączność 
 0,29 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,04 mln zł  Zakupy inwestycyjne
 

Administracja publiczna, Działalność usługowa
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 6,28 mln zł
 3,16 mln zł  Transport i łączność 
 1,41 mln zł Oświata i wychowanie 
 1,33 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona  
  środowiska 
 0,16 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.
 0,15 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,07 mln zł Zakupy inwestycyjne

   Bogucice 15,38 mln zł
 10,60 mln zł Transport i łączność 
 2,39 mln zł Kultura fizyczna 
 1,25 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
  0,54 mln zł Gospodarka mieszkaniowa
 0,30 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,14 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż. 
 0,09 mln zł Zakupy inwestycyjne 
 0,06 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

  Szopienice – Burowiec 20,96 mln zł
 10,84 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
  6,80 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 1,87 mln zł  Kultura fizyczna
 0,52 mln zł  Transport i łączność
 0,52 mln zł  Oświata i wychowanie  
 0,33 mln zł  Rodzina 
 0,08 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

 Zawodzie 9,13 mln zł
 7,07 mln zł Transport i łączność 
 1,70 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,29 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,06 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 0,02 mln zł  Zakupy inwestycyjne

Śródmieście 51,49 mln zł
 35,36 mln zł Transport i łączność  
 10,71 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 2,92 mln zł Oświata i wychowanie
 1,35 mln zł  Rodzina 
 0,75 mln zł Gospodarka komunalna 
  i ochrona środowiska 
 0,30 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,10 mln zł  Administracja publiczna

   Janów – Nikiszowiec 21,91 mln zł
 9,67 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 8,60 mln zł  Działalność usługowa
 1,52 mln zł Transport i łączność 
 1,43 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,41 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego
 0,16 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 0,09 mln zł Kultura fizyczna 
 0,02 mln zł  Administracja publiczna
 0,01 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 11,74 mln zł
 8,28 mln zł  Transport i łączność
 1,39 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 0,57 mln zł Oświata i wychowanie
 0,52 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,51 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,46 mln zł Rodzina

 Giszowiec 9,81 mln zł
 6,52 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 1,28 mln zł  Oświata i wychowanie
 1,01 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,63 mln zł  Transport i łączność 
 0,36 mln zł  Rodzina 
 0,01 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego

 Murcki 19,60 mln zł
 19,17 mln zł  Ochrona zdrowia 
 0,32 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,10 mln zł  Kultura fizyczna 
 0,02 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 Piotrowice-Ochojec 41,85 mln zł
 24,55 mln zł Kultura fizyczna 
 7,02 mln zł  Transport i łączność 
 6,29 mln zł Oświata i wychowanie 
 2,69 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 1,30 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa

428,24 mln zł
inwestycje  
ogólnomiejskie

21,38 mln zł
Zakupy  
inwestycyjne
25,80 mln zł
Administracja 
publiczna



Edukacja – oświata i opieka wychowawcza

wydatki

122,86 mln zł
finansowanie 46 szkół  
ponadpodstawowych  
(w tym 15 liceów  
ogólnokształcących  
i 16 techników, 9 szkół 
branżowych, szkół 
zawodowych)

147
liczba miejskich przedszkoli, 
szkół i innych placówek 
oświatowych (jednostek 
budżetowych)

250
liczba dotowanych szkół  
i placówek oświatowych, 
dla których organem pro-
wadzącym nie jest miasto

35 871
liczba uczniów

4 212
liczba nauczycieli (etaty)  
zatrudnionych w jednost-
kach miejskich

15,87 mln zł kompleksowa  
termomodernizacja  
budynków szkół i placówek 
oświatowych 
2,35 mln zł ubieganie się  
o tytuł Europejskiej  
Stolicy Nauki
2,24 mln zł dofinansowanie 
zadań, w tym inwestycyjnych, 
3 katowickich szkół wyższych

        45,69 mln zł
funkcjonowanie stołówek 
szkolnych i przedszkolnych

           8,82 mln zł
funkcjonowanie  
6 poradni psychologiczno 

-pedagogicznych, w tym 
specjalistycznej

17,11mln zł
funkcjonowanie świetlic 
szkolnych

189,62 mln zł
realizacja zadań przez 46 
szkół podstawowych

= 1 000 000 bieżące majątkowe

* 0,81 mln zł
dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania  
zawodowego młodzieży

1zł 1zł

53,32 mln zł
bieżące 47,84 mln zł
majątkowe 5,48 mln zł

774,94 mln zł
bieżące 716,89 mln zł
majątkowe 58,04 mln zł

392,70 mln zł
planowana na 2022 rok 
część oświatowa subwencji 
ogólnej (dochody budżetu 
na finansowanie zadań 
oświaty)

* 0,64 mln zł
ubezpieczenie majątku  
placówek oświatowych

130,44 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

104,44 mln zł
funkcjonowanie  
85 przedszkoli  
i oddziałów  
przedszkolnych
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wydatkidochody

7,26 mln zł
zapewnienie bezpłatnego 
przewozu umożliwiającego 
uczniom realizację  
obowiązku szkolnego

* 3,86 mln zł
zakwaterowanie uczniów  
w internacie i utrzymanie 
schroniska młodzieżowego

*

* 2,35 mln zł
podwyższanie kwalifikacji  
zawodowych nauczycieli

        68,44 mln zł 
realizacja zadań remontowych  
i inwestycyjnych  
w placówkach oświatowych,  
w tym m.in.:

* 2,04 mln zł
zapewnienie wypoczynku 
dzieci i młodzieży w trakcie 
wyjazdów śródrocznych 
oraz opieki nauczycieli  
i opiekunów podczas ferii

16,51 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)

45,12 mln zł
finansowanie 14 szkół 
specjalnych oraz oddziałów 
realizujących specjalną  
organizację i metody pracy

* 2,21 mln zł
pomoc materialna dla 
uczniów najuboższych 
oraz stypendia dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych

1zł 1zł

* 2,13 mln zł
podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej, promocja szkół 
miejskich, nauka pływania 
dla uczniów klas III

Q
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Gospodarka komunalna, ochrona środowiska  
i gospodarka mieszkaniowa

wydatki

6 297 403
powierzchnia zieleńców  
i trawników (w m2)

27 420
ilość punktów świetlnych
(oświetlenie placów, ulic, 
dróg – bez iluminacji)

112,8 ha
powierzchnia lasów nie 
stanowiących własności 
Skarbu Państwa

79
liczba miejskich placów 
zabaw/stref aktywności
rodzinnej

8,82 mln zł
prowadzenie postępowań  
i wypłata odszkodowań  
za grunty zajęte pod drogi, 
za niedostarczenie lokali 
socjalnych i pomieszczeń  
tymczasowych, dopłaty  
do czynszów

*0,99 mln zł
zarządzanie i gospodaro-
wanie nieruchomościami 
Skarbu Państwa 

*0,15 mln zł
rozliczenia z izbą rolniczą, 
nadzór nad gospodarką 
leśną, monitorowanie 
oddziaływania wstrząsów  
górniczych na powierzchnię

23,63 mln zł
oczyszczanie miasta, w tym 
letnie i zimowe utrzymanie 
ulic i dróg

7,76 mln zł
utrzymanie cieków wodnych, 
wpustów kanalizacyjnych i 
deszczowych oraz studni re-
wizyjnych i innych urządzeń 
komunalnych, opłaty  
za odprowadzanie wód  
deszczowych

*2,15 mln zł
utrzymanie i modernizacja 
schroniska dla zwierząt

401,92 mln zł
bieżące 241,89 mln zł
majątkowe 160,03 mln zł

526,63 mln zł
bieżące 312,28 mln zł
majątkowe 214,35 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

*3,55 mln zł
edukacja ekologiczna, 
ochrona zwierząt i obiek-
tów przyrody, badania  
i analizy z zakresu ochrony 
środowiska

114,90 mln zł
administrowanie,  
eksploatacja i zarządzanie  
nieruchomościami gminy

wydatkidochody

19,28 mln zł
remonty mieszkań komu-
nalnych gminy, zaliczki do 
wspólnot mieszkaniowych, 
remonty budynków

57,13 mln zł
utrzymanie i modernizacja 
zieleni miejskiej, w tym  
zadania budżetu zielonego

25,83 mln zł
Ochrona powietrza, 
dofinansowanie  
mieszkańcom zmiany  
systemu ogrzewania  
na ekologiczne

*

84,41 mln zł
system  
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi  

17,47 mln zł
przygotowanie terenów 
pod budownictwo  
mieszkaniowe

24,58 mln zł
oświetlenie ulic, placów  
i dróg, budowa oświetlenia

135,97 mln zł
modernizacja budynków  
komunalnych, zakup  
nieruchomości,  
budownictwo społeczne



3 936 średnioroczna 
liczba osób/dzieci/
uczniów objęta 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

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

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

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

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

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

wydatkidochody

2 788 liczba miejsc  
w żłobkach funkcjonu-
jących na terenie Miasta,  
w tym: 
949 – w Żłobku Miejskim 
1 839 – w żłobkach  
niepublicznych

623 średnioroczna 
liczba osób/dzieci 
korzystająca z usług 
ośrodków rehabilitacyjno-
-edukacyjno- 
-wychowawczych  
i usług społecznych

35 082  
liczba dzieci objętych 
rządowym programem 
Rodzina 500+

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

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

2 100 średnioroczna 
liczba dzieci korzystają-
ca z dożywiania  
w żłobkach, przedszko-
lach, szkołach

12
liczba punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej

235,48 mln zł
bieżące 235,40 mln zł
majątkowe 0,08 mln zł

448,43 mln zł
bieżące  421,62 mln zł
majątkowe 26,81 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

9,38 mln zł
zwalczanie uzależnień,  
w tym funkcjonowanie izby 
wytrzeźwień i przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie,  
profilaktyka, promocja  
i ochrona zdrowia

33,45 mln zł
zasiłki i usługi z pomocy 
społecznej, wypłata dodatków 
mieszkaniowych, składki  
na ubezpieczenie zdrowotne, 
pomoc dla repatriantów  
i cudzoziemców 

1zł
1zł 49,78 mln zł

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

8,81 mln zł
aktywizacja i standaryzacja 
usług rynku pracy, w tym 
funkcjonowanie Powiato-
wego Urzędu Pracy, roboty 
publiczne i prace społecznie 
użyteczne

* 0,74 mln zł
nieodpłatna pomoc 
prawna

§

33,09 mln zł
opieka nad dzieckiem do lat 3,  
w tym funkcjonowanie 
Żłobka Miejskiego i dopłata 
do dzieci w placówkach 
niepublicznych

16,71 mln zł
ochrona porządku publicz-

-nego, w tym funkcjo-
nowanie Straży Miejskiej, 
przeciwdziałanie skutkom 
zdarzeń kryzysowych

1zł
1zł

165,54 mln zł
wypłata świadczenia wy-
chowawczego i dodatków, 
Świadczenia z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolnego, 
świadczeń rodzinnych  
i z funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń opiekuńczych

wydatki
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*

25,49 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

25,33 mln zł
opieka na dzieckiem objętym 
pieczą zastępczą (rodziny 
zastępcze, placówki opiekuń-
czo-wychowawcze)

19,17 mln zł
wspieranie placówek ochrony 
zdrowia (szpital Murcki)

8,11 mln zł
wspieranie rodziny i opieka 
nad dzieckiem, w tym pla-
cówki wsparcia dziennego  
dla dzieci i młodzieży

28,36 mln zł
koszty obsługi oraz rozliczenie 
zadań z zakresu ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych i polityki 
społecznej, pomocy prawnej

1zł
1zł

7,57 mln zł
programy aktywności 
lokalnych, usługi społecz-
ne, wsparcie NGO – w tym 
zadania współfinansowane 
środkami Unii Europejskiej

* 4,94 mln zł
modernizacja i budowa 
obiektów pomocy społecznej 
i polityki społecznej, żłobków 

– zadania współfinansowane 
środkami Unii Europejskiej

* 4,27 mln zł
dożywianie w żłobkach, 
przedszkolach, szkołach, 
środowiskowych domach 
samopomocy i jadłodaj-
niach

7,70 mln zł
wsparcie osób niepełno-
sprawnych, w tym usługi 
społeczne, dopłata do warsz-
tatów terapii zajęciowej, 
zakup usług w ośrodkach 
rehabilitacyjnych dla dzieci  
i młodzieży



Kultura i sport

wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

36
liczba obiektów sporto-
wych administrowanych 
przez MOSiR

3
liczba krytych basenów 
miejskich  
Brynów i Burowiec

28,63 mln zł
działalność Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
wraz z 36 obiektami  
sportowymi

5,92 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

21,96 mln zł
rozwój sportu oraz 
wsparcie działalności 
stowarzyszeń / klubów 
sportowych – szkolenie 
dzieci i młodzieży

8,43 mln zł
organizacja imprez  
i zarządzanie MCK i Halą 
Widowiskowo-Sportową 
Spodek

* 0,54 mln zł
upowszechnianie tury-
styki i krajoznawstwa 

– materiały informacyjne, 
imprezy turystyczne

7,97 mln zł
bieżące 7,77 mln zł
majątkowe 0,20 mln zł

292,38 mln zł
bieżące 140,77 mln zł
majątkowe 151,61 mln zł

17 
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* 1,14 mln zł
współorganizacja imprez  
sportowych o charakterze 
ogólnopolskim  
i międzynarodowym

2
1

3

143,42 mln zł
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne miejskich 
instytucji kultury oraz 
inwestycje w komplek-
sach sportowych

1zł
1zł

14
liczba dotowanych  
instytucji kultury

388
ilość miejsc pamięci  
narodowej na terenie 
Miasta

58,57 mln zł
działalność kulturalna  
11 miejskich instytucji kultury,  
w tym realizacja dużych imprez  
kulturalnych

13,02 mln zł
zarządzanie basenami 
miejskimi

9,31 mln zł
ochrona zabytków oraz 
tworzenie i remont 
miejsc pamięci narodowej

*

* 1,43 mln zł
wspieranie przedsięwzięć 
kulturalnych i artystycz-
nych oraz wybitnych 
twórców i animatorów 
kultury



Transport i usługi
439 zł/rok
dofinansowanie do kosztów 
komunikacji zbiorowej  
na 1 mieszkańca

1,80 zł
dofinansowanie utrzymania 1 m2 
cmentarzy komunalnych

180 szt.
liczba sygnalizacji świetlnych

15 000 zł
miesięczny koszt utrzymania 
szaletu 

7 szt.
plany zagospodarowania prze-
strzennego na 2021 rok

125
liczba stacji rowerowych

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

50,18 mln zł
utrzymanie miejskiej 
infrastruktury drogo-
wo-mostowej i węzłów 
przesiadkowych

?

114,57 mln zł
bieżące 23,17 mln zł
majątkowe 91,40 mln zł

461,69 mln zł
bieżące 193,05 mln zł
majątkowe 268,63 mln zł

wydatki

268,63 mln zł
realizacja zadań inwesty-
cyjnych, w tym z zakresu 
przebudowy dróg  
i budowy infrastruktury  
drogowej, m.in.:
58,42 mln zł rozbudowa 
Drogi Krajowej Nr 81 od 
węzła autostrady A4  
z DK 86 do budowanego 
węzła z ul. Armii Krajowej
25,70 mln zł budowa  
nowych układów drogo-
wych dla skomunikowania  
terenów o funkcjach 
mieszkaniowych   
i usługowych w mieście 
Katowice

124,04 mln zł
dofinansowanie lokalnego 
transportu zbiorowego 
(wpłata do Górnośląsko 

-Zagłębiowskiej Metropolii)

7,50 mln zł
automatyczne  
wypożyczalnie rowerów 
miejskich

*1,93 mln zł
utrzymanie szaletów 
miejskich

*2,39 mln zł
likwidacja utrudnień  
w ruchu drogowym, 
modelowanie i prognozo-
wanie ruchu, nadzór 
inwestorski

!

*1,10 mln zł
realizacja zadań przez 
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego

*0,74 mln zł
dofinansowanie utrzy-
mania cmentarzy  
komunalnych i remonty 
miejsc pamięci narodowej

*

*1,15 mln zł
planowanie przestrzenne 
(sporządzanie planów, 
korekty, analizy,  
zarządzanie rozwojem 
miasta)

?

*2,19 mln zł
funkcjonowanie 
międzynarodowego
centrum kongresowego

*1,84 mln zł
geodezja i kartografia  
(opracowania oraz gro-
madzenie i aktualizacja 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjno-Kartogra-
ficznego)
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wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

133,68 mln zł
zadania administracyjne  
realizowane przez Urząd 
Miasta Katowice

Administracja publiczna

36,90 mln zł
bieżące 31,89 mln zł
majątkowe 5,01 mln zł

215,66 mln zł
bieżące 187,12 mln zł
majątkowe 28,54 mln zł

*0,06 mln zł
wypłata świadczeń 
pieniężnych: rekompensu-
jących utracone zarobki 
żołnierzom rezerwy, 
którzy odbyli ćwiczenia 
wojskowe, akcja kurier-
ska, przeprowadzenie 
kwalifikacji wojskowej, 
szkolenia obronne

*0,06 mln zł
prowadzenie i aktuali-
zacja stałego rejestru 
wyborców

*0,68 mln zł
przynależność Miasta do 
organizacji i stowarzy-
szeń krajowych i między-
narodowych

1 262
liczba zatrudnionych  
w Urzędzie Miasta  
Katowice (w etatach)

28
liczba radnych

22 
liczba Rad Jednostek 
Pomocniczych

324
liczba radnych w Radach 
Jednostek Pomocniczych

5,78 mln zł
Współfinansowanie
zadań Górnośląsko 

-Zagłębiowskiej  
Metropolii

*2,21 mln zł
funkcjonowanie Rady 
Miasta Katowice, Rad 
Jednostek Pomocniczych 
i Młodzieżowej Rady 
Miasta

17,58 mln zł
obsługa finansowo 

-księgowa jednostek 
oświatowych (CUW)

1zł
1zł

wydatki

26,54 mln zł
promocja Miasta w kraju 
i poza granicami, usługi 
doradcze, publikacje, 
wydawnictwa, produkcja 
filmów informacyjnych, 
komunikacja społeczna

*

28,54 mln zł
inwestycje w infrastruk-
turę administracyjną, 
informatyzacja Urzędu

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



Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia

0,6%
udział planowanych wydatków 
na obsługę długu w wydatkach 
bieżących 

1,8%
udział obowiązkowej wpłaty do 
budżetu państwa w dochodach 
własnych budżetu

47,22 mln zł
rezerwy budżetowe
w tym:
20,12 mln zł rezerwy 
celowe na odprawy 
emerytalne i rentowe, 
nagrody dla pedagogów, 
wynagrodzenia  
dla nauczycieli, odprawy  
dla zwalnianych  
pracowników
12,00 mln zł rezerwa 
ogólna
7,90 mln zł rezerwy  
celowe na zadania  
z zakresu zarządzania 
kryzysowego i usuwania 
skutków klęsk  
żywiołowych
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
1,70 mln zł rezerwy  
celowe na inicjatywy 
lokalne, zadania budżetu 
obywatelskiego i zadania 
RJP
0,50 mln zł rezerwy  
celowe na dofinansowa-
nie wkładu własnego do 
projektów realizowanych 
przez NGO

39,91 mln zł
wpłata do budżetu 
państwa na część równo-
ważącą subwencji ogólnej 

– tzw. janosikowe

440,62 mln zł
bieżące 407,67 mln zł
majątkowe 32,95

11,89 mln zł
zapłata odsetek od za-
ciągniętych przez Miasto 
kredytów i pożyczek oraz 
koszty emisji obligacji

%

= 1 000 000 bieżące majątkowe

0,10 mln zł
opłaty za usługi bankowe,  
w tym przelewy zagraniczne 
/ rozliczenia podatkowe

1zł
1zł

1zł
1zł

3,11 mln zł
zabezpieczenie ewen-
tualnej spłaty z tytułu 
poręczeń i gwarancji 

wydatkidochody

wydatki
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850,16 mln zł
zadłużenie Miasta z tytułu 
kredytów, pożyczek i obliga-
cji na dzień 31.12.2022 r.

35,80%
udział zadłużenia miasta  
w planowanych dochodach  
budżetu ogółem 

102,24 mln zł
bieżące 100,24 mln zł
majątkowe 2,00 mln zł



Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022–2045
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Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w latach 2019–2025

Kształtowanie się wyniku operacyjnego i długu miasta  
w latach 2019–2025

 mln zł        800
700
600
500
400
300
200
100

0

nadwyżka 
operacyjna

sprzedaż mienia

rok

dotacje Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
rfil

nadwyżki z lat 
ubiegłych

pożyczki, kredyty
i obligacje

dochody ogółem wydatki ogółem wynik budżetu
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2 281

2 184

2 434

2 386

2 548

2 590

2 822

2 403

2 2272 375

dane w latach 2019–2020 – wykonanie, dane za 2021 rok – przewidywane wykonanie, dane od 2022 roku – prognoza

rok

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 rok

1 820

2 023

1 985

2 110
2 104

2 330

2 072

2 080 2 027 2 089
2 134

701 770
850

927 956 902

203
152

8 23 45 57

226

Źródła finansowania wydatków majątkowych w budżecie  
w latach 2019–2025

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 223
2 171

2 004 2 045 2 077

dochody bieżące wydatki bieżące nadwyżka operacyjna dług Miasta

-97 -48

42

-447

-180
-55

54

2 196

2 143

2024 202520232019 2020 2021 2022

 mln zł

800



Śródmieście 24 917 os. 1,00 mln zł
0,40 mln zł  Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37  

– Sensoryczny Plac Zabaw
 0,25 mln zł  Nowoczesny – bezpieczny – kreatywny plac zabaw w Miej-

skim Przedszkolu nr 45
 0,14 mln zł  Kontraruch rowerowy na ul. Wojewódzkiej – Bez Koła Nie Jadę
 0,11 mln zł  Zielone chodniki w centrum Katowic – pasy zieleni  

na chodnikach 
 0,08 mln zł  Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku w Szkole 

Podstawowej nr 1
 0,02 mln zł  Stawiam na książki! - Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej, ul. Młyńska 5

Os. Paderewskiego – Muchowiec 11 410 os. 0,49 mln zł
 0,20 mln zł  Szkoła na miarę XXI wieku – stworzenie uporządkowanych, 

przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły dla 
uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 12 poprzez zakup 
indywidualnych szafek i gier podłogowych

 0,12 mln zł  Aktywne przejście dla pieszych – poprawa bezpieczeństwa 
na przejściu na ul. Granicznej 61

 0,08 mln zł  Rowerem ulicami Powstańców i Damrota – Bez Koła Nie Jadę
 0,07 mln zł  Odnowienie i doposażenie placu zabaw w Miejskim Przed-

szkolu nr 87
 0,02 mln zł  Książki dla biblioteki – zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 23

 <0,01 mln zł   Czysta Paderewa – kosze na śmieci na ul. Granicznej/Sowińskiego

Koszutka 9 954 os. 0,46 mln zł
0,22 mln zł   Koszutka LED – kontynuacja – jaśniej, bezpieczniej, eko
0,14 mln zł  Bez klawiszujących płytek – remont nawierzchni chodnika 

na rogu Alei Korfantego i Katowickiej, strona nieparzysta
0,05 mln zł  Koszutkowy Placyk Zabaw
0,04 mln zł  Ogrodzenie prowizorycznego wybiegu dla psów na Placu 

Budnioka
0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych do zbiorów Filii nr 11 Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

Bogucice 13 316 os. 0,51 mln zł
0,34 mln zł  Dla uczniów, mieszkańców – każdego z Nas: tu spędzisz 

aktywnie czas! Siatka, kosz, noga i siłka
 0,14 mln zł  Utworzenie punktów monitoringu miejskiego na Osiedlu  

im. J. Kukuczki (zadanie dwuletnie realizowane w ramach 
WPI, kwota 47.500 zł przewidziana do realizacji w 2023 r.)

 0,02 mln zł  Festyn przy Bibliotece
 0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach-Bogucicach

Załęże 8 474 os. 0,22 mln zł
 0,09 mln zł  Przebudowa ul. 18 Sierpnia i wykonanie chodnika na odcin-

ku od wjazdu na teren osiedla do budynku 18 Sierpnia 2
 0,08 mln zł   Wyposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół MP 26, 30,  

39 SP 20 i 22
0,04 mln zł  Zielone Załęże – Minipark Wiśniowa kontynuacja - oświetle-

nie i wybieg dla psów (zadanie dwuletnie realizowane  
w ramach WPI, kwota  215.000 zł przewidziana do realizacji 
w 2023 r.)

 0,01 mln zł   #ZałężeCzyta
0,01 mln zł  Śpiewamy dla Załęża, śpiewamy dla Katowic – Zespół Katosie 

Os. Witosa 12 066 os. 0,51 mln zł
 0,30 mln zł   Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od  

ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade
 0,20 mln zł  Dom Kultury na Os. Witosa. look v: 2022
 0,01 mln zł  Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki 

Filia nr 12

Os. Tysiąclecia 20 535 os. 0,71 mln zł
0,26 mln zł  Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 66 
   w Katowicach Gra i zabawa to świetna sprawa
 0,15 mln zł  Wybieg dla psów na Tysiącleciu
 0,13 mln zł  Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz 
   ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejade
 0,10 mln zł  Parking przy Tężni
 0,03 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 25 MBP (książek, 

audiobooków, prasy), organizacja spotkań autorskich oraz 
doposażenie biblioteki

0,02 mln zł  Magiczna biblioteka - zakup nowości wydawniczych (książki, 
audiobooki oraz gry planszowe) dla filii nr 14 MBP

 0,02 mln zł  Biblioteka miejscem niebanalnych spotkań – organizacja 
spotkań autorskich, zakup sprzętu do nagrywania spotkań 
oraz doposażenie Filii nr 14 MBP w Katowicach 
 
 
 
 

Dąb 6 791 os. 0,38 mln zł
0,25 mln zł  Remont dużego boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29
0,08 mln zł  Zielony Wypoczynek – Rewitalizacja skwerku zielonego wraz 

z wymianą nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzo-
ną na Osiedlu Ściegiennego przed budynkiem  
ul. Jabłoniowej 54

 0,03 mln zł   Nowości wydawnicze dla filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej – książki, audiobooki, gry planszowe. Doposażenie 
biblioteki oraz spotkania z autorami w ramach Kreatywnej 
Biblioteki

0,02 mln zł  Naprawmy skwer Księdza Franciszka Macherskiego

Wełnowiec – Józefowiec 13 706 os. 0,58 mln zł
0,24 mln zł   Słoneczny Deptak
0,17 mln zł  Remont i wyposażenie szatni szkolnej wraz z wewnętrznymi 

strefami komunikacyjnymi prowadzącymi do szatni w Szkole 
Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach,  
ul. Józefowska 52

 0,14 mln zł  Lingua Lab – język z klasą – adaptacja sali lekcyjnej w Szkole 
Podstawowej nr 19 w Katowicach na profesjonalną pracownię 
językową

 0,03 mln zł   Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na dzia-
łalność kulturalno-oświatową oraz doposażenie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach

Załęska Hałda – Brynów część zach. 13 457 os. 0,58 mln zł
 0,33 mln zł  Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym nr 8 w Katowicach
 0,25 mln zł   Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymia-

nie, remoncie i budowie nowych chodników wraz  
z latarniami typu parkowego

Brynów – część wsch. Os. Zgrzebnioka 6 352 os. 0,48 mln zł
0,20 mln zł  Droga rowerowa Meteorologów–Francuska – odcinek  

od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej
0,16 mln zł  Droga rowerowa Meteorologów–Francuska – odcinek  

od ul. Meteorologów do ul. Bazaltowej
0,09 mln zł  Doświetlenie chodnika przy ul. Gawronów
0,02 mln zł  Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5

<0,01 mln zł   Stojaki rowerowe przy placach zabaw w Parku Kościuszki

Ligota-Panewniki 28 061 os. 0,91 mln zł
0,35 mln zł   Remont ciągów postojowych na ulicy Gdańskiej
 0,30 mln zł  Nasze boisko – modernizacja przyszkolnej infrastruktury 

sportowej
0,13 mln zł  Kraina Zabawy – ogólnodostępny plac zabaw przy Miejskim 

Przedszkolu nr 89
0,08 mln zł   Ul. Medyków – pasy rowerowe od ul. Zarańskiego do Szpita-

la Kolejowego  – Bez Koła Nie Jadę
 0,03 mln zł  Muzyka marzeń na Zadolu
0,03 mln zł  Roztańczona dzielnica – cykl warsztatów tanecznych na 

świeżym powietrzu 

Budżet obywatelski – 15,64 mln

1,40 mln zł
zadania 
ogólnomiejskie

e. 0,04 mln zł
Dziś – wirtualni, jutro – 
realni przedsiębiorcy! 
Symulacje biznesowe dla 
katowickich szkół ponad-
podstawowych
f. 0,03 mln zł
Stop dzikim wysypiskom 
śmieci - profesjonalne 
fotopułapki na ratunek!
g. 0,03 mln zł
IV Piano-Tężnia Festiwal 
2022

* 0,02 mln zł
Zakup odzieży klubowej 
dla zawodników UKS 
Pałac Młodzieży Katowice 
reprezentujących Miasto 
Katowice w turniejach 
szachowych

* 0,02 mln zł
Bajtel rozrabiaka – waka-
cyjne kuglowanie

* 0,01 mln zł
Zakup nowości wydawni-
czych – książek  
i audiobooków dla Filii 35 
Obcojęzycznej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  
w Katowicach
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a.

b.

c.

d.
e.

a. 0,90 mln zł
Bezpieczne Katowi-
ce – Zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Katowicach 
Podlesiu
b. 0,20 mln zł
Przywróćmy światu Staw 
Kozubek! Dla Osiedla 
Witosa, Załęża i całych  
Katowic (zadanie dwulet-
nie realizowane w ramach 
WPI, kwota 1.600.000 zł 
przewidziana do realizacji 
w 2023 r.)
c. 0,10 mln zł
SkończMy ze smogiem  
w Katowicach
d. 0,06 mln zł
Zaczytani w katowickich 
parkach. Montaż 
biblioteczek plenerowych 
w katowickich parkach – 
Budnioka, Bogucickim, 
Zadole, Kościuszki, Olim-
pijczyków, 3 Stawy wraz  
z zakupem do nich książek

w tym zadania do realizacji w 2022 r. – 13,23 mln zł, w rezerwie celowej 0,48 mln zł,  
do realizacji w 2023 r. –  1,94 mln zł

f. g. *



Zawodzie 10 655 os. 0,51 mln zł
 0,29 mln zł  Rawa – to nasza sprawa! Remont części bulwarów Rawy około 

ulic Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne i przystosowanie 
go dla potrzeb mieszkańców Zawodzia

0,11 mln zł  Zaczytane Zawodzie – zakup książek i doposażenie biblioteki 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Katowicach (Szkoła 
Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)

0,07 mln zł   Poprawiamy komfort nauki na Gwiazdach. Wymiana na-
wierzchni w salach lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa nr 2 i Miejskie 
Przedszkole nr 6)

0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie MBP filii nr 31 
w Katowicach ul. Marcinkowskiego 13

 0,01 mln zł   Szkolna przestrzeń edukacji i odpoczynku w katowickim Zawodziu

Dąbrówka Mała 4 553 os. 0,29 mln zł
 0,16 mln zł  Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczna Dąbrówka Mała - 

podłączenie kamer monitoringu miejskiego (zadanie dwuletnie 
realizowane w ramach WPI, kwota 53.625 zł przewidziana do 
realizacji w 2023 r.)

0,12 mln zł  Baw się dobrze i bezpiecznie z rodziną na szkolnym placu – mo-
dernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4

0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

Szopienice-Burowiec 13 405 os. 0,58 mln zł
0,35 mln zł   Modernizacja boiska sportowego wraz z wymianą osprzętu 

sportowego przy Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 12

0,19 mln zł   Remont i modernizacja istniejących boisk szkolnych oraz 
budowa nowego boiska do siatkówki plażowej przy Szkole 
Podstawowej nr 44 w Katowicach

0,02 mln zł   Nowości wydawnicze i doposażenie filii nr 36 MBP w Katowicach 
przy ul. Generała Hallera 28

0,02 mln zł  Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydaw-
niczych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy  
z dziećmi, doposażenie biblioteki, organizacja spotkań  
z ciekawymi ludźmi w Filii 19

Janów-Nikiszowiec 9 229 os. 0,46 mln zł
 0,28 mln zł   Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy rekreacyj-

no-sprawnościowe przy Szkole Podstawowej nr 53 im. Stefana 
Żeromskiego w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18

0,09 mln zł   Street workout - park do ćwiczeń dla młodzieży
0,05 mln zł  Ścieżka edukacyjna polskich drzew na Bolinie
0,02 mln zł  Witamy na Janowie! – oświetlony herb naszej dzielnicy
0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przy ulicy Zamkowej 45

Giszowiec 15 145 os. 0,79 mln zł
0,35 mln zł  Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż  

ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej – Bez Koła 
Nie Jadę

0,17 mln zł  Modernizacja chodnika oraz oświetlenia w alejce łączącej ulicę 
Adama z Górniczego Stanu (w tzw. lasku)

0,13 mln zł  Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku 
Giszowieckiego w Katowicach

0,09 mln zł  Budowa miejsc postojowych przy ulicy Radosnej, wzdłuż jezdni 
pomiędzy Szkołą Podstawową a blokiem Miła 5, 5a,5b,5c

0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych i doposażenie wypożyczalni Filii 
nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

0,01 mln zł  Doposażenie Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 13 w Katowicach w sprzęt multimedialny i kompu-
terowy

0,01 mln zł  Doposażenie ogrodu sensorycznego przy Miejskim Przedszkolu 
nr 64 w Katowicach

0,01 mln zł  Harce w Mieście Ogrodów 2022

Piotrowice-Ochojec 22 313 os. 0,82 mln zł 
0,24 mln zł  Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 27 w 

Katowicach wraz z wymianą przestarzałego sprzętu
0,19 mln zł  Zmysłowe poznawanie świata w ogrodach sensorycznych na 

terenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach i Szkoły 
Podstawowej nr 28 w Katowicach

0,15 mln zł  Plac Burka – psi wybieg dla każdego
0,13 mln zł  Nowoczesne technologie w edukacji - doposażenie ZSO  

nr 2 - Szkół w Piotrowicach-Ochojcu w sprzęt IT oraz pomoce 
dydaktyczne

0,09 mln zł  Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne – pakiet zajęć 
ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyjścia 
kulturalne oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących 
w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Dodatkowo szereg spotkań, 
które poprawią kondycję fizyczną i psychiczną po COVID-19.

0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych i dofinansowanie spotkań oraz 
warsztatów dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Katowicach

Zarzecze 2 925 os. 0,28 mln zł
0,09 mln zł   Eko-ostoja fauny i flory na Szarotek – mieszkańcy dla zachowa-

nia dziedzictwa przyrodniczego
0,08 mln zł  Monitoring placu zabaw w Zarzeczu (zadanie dwuletnie 

realizowane w ramach WPI, kwota 25.500 zł przewidziana do 
realizacji w 2023 r.)

0,05 mln zł   Bezpieczne przejście przez ulicę – zakup aktywnych znaków dro-
gowych zasilanych baterią słoneczną, informujących o przejściu 
dla pieszych

0,04 mln zł  Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne  
z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy

0,02 mln zł  Bezpieczna droga do celu. Zakup Elektronicznego Wyświetlacza 
Prędkości. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Zarzeczu

0,01 mln zł   Zacienienie placu zabaw – bezpieczna i zdrowa zabawa
0,01 mln zł  Jarmark Bożonarodzeniowy. Zarzecze 2022.

Kostuchna 11 593 os. 0,51 mln zł
0,32 mln zł  Eksperymentuj na świeżym powietrzu
0,10 mln zł  Poprawa bezpieczeństwa dzieci – pieszych poprzez przebu-

dowę chodnika i powiększenie ilości miejsc postojowych w 
rejonie ulicy Wantuły i Lnianej w rejonie Szkoły Podstawo-
wej nr 38

0,02 mln zł  Książka na cztery pory roku – zakup nowości dla Filii nr 27 
MBP Katowice

0,02 mln zł  Spotkania integracyjne: Śląsk – moje miejsce na Ziemi
0,02 mln zł   Bezpieczna droga do celu. Elektroniczny Wyświetlacz 

Prędkości przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego
0,02 mln zł  Nordic Walking – Warsztaty Pilates. Organizacja marszów 

z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka Zdrowy kręgo-
słup

0,01 mln zł   Jarmark Bożonarodzeniowy w Kostuchnie
0,01 mln zł  EKOrękodzieło. Całoroczne warsztaty dla dzieci i doro-

słych

Podlesie 6 780 os. 0,41 mln zł
0,25 mln zł  Bezpieczni na pasach – ledowe oświetlenie 9 przejść dla 

pieszych w Podlesiu
0,16 mln zł  Montaż automatycznego nawodnienia boiska Ośrodka 

Sportowego Podlesianka
0,01 mln zł  Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu

Murcki 4 766 os. 0,34 mln zł
0,21 mln zł  Remont boiska w SP 48
0,10 mln zł  Wyposażenie parku w Murckach w wielofunkcyjne ławki 

fitness
0,03 mln zł  Zakup książek dla biblioteki oraz fundusze na teatrzyki, 

warsztaty, gry planszowe i na PlayStation
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Katowicka Karta Mieszkańca
Wdrożenie Katowickiej Karty Mieszkańca (KKM) było 
jednym z głównych zobowiązań wyborczych prezydenta 
Marcina Krupy z 2018 roku. Prace nad jej uruchomie-
niem rozpoczęły się od razu po wyborach i dobiegły 
końca w sierpniu 2020 roku. Od września rozpoczęto 
wyrabianie kart przez mieszkańców, które uprawniają 
do wielu zniżek.

– Głównym celem Katowickiej Karty Mieszkańca jest 
premiowanie osób, które są zameldowane w Katowi-
cach i właśnie tutaj odprowadzają podatki. Dzięki tym 
pieniądzom budujemy m.in. nowe baseny, place zabaw, 
utrzymujemy zieleń czy też organizujemy szereg wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych. Dlatego właśnie miesz-
kańcy Katowic muszą być traktowani w naszym mie-
ście priorytetowo – podkreśla prezydent Marcin Krupa  
i wyjaśnia, że KKM uprawnia do wielu zniżek, a także 
scala już istniejące programy, takie jak „Aktywny Senior”, 

„Babcia, dziadek i ja w Katowicach” czy też „Nas Troje  
i Więcej”. – Katowicka Karta Mieszkańca ma w pierwszej 
kolejności umożliwiać mieszkańcom Katowic korzysta-
nie ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu i rekre-
acji. Przykładowo w nowo wybudowanych basenach 
katowiczanie dzięki KKM płacą o ponad połowę mniej. 
Wkrótce dwukrotnie taniej będzie można zaparkować 
w Strefie Kultury. Katowiczanie otrzymali także zniżkę 
sięgającą nawet 50% m.in. na bilety do Muzeum Historii 
Katowic, Teatru „Ateneum”, wydarzenia realizowane 
przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury  
im. K. Bochenek, na obiekty MOSiR – siłownie  
i kąpieliska Bugla oraz Rolna – dodaje prezydent. Ilość 
partnerów projektu stale rośnie, dziś jest na tej liście 
oprócz instytucji miejskich coraz więcej przedstawicieli 
lokalnego biznesu, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać  
z ich oferty także na preferencyjnych warunkach.

Kto może ubiegać się o Kartę 
Mieszkańca?
Każda karta jest spersonalizowana – imienna. Może 
się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz. Kartę mogą 
otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z po-
niższych warunków:
• są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez 

względu na wiek)
• są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Kato-

wicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci 
do 18. roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć je-
den z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek  
w Katowicach)

• rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób 
fizycznych (dzieci do 18. roku życia mogą otrzymać 
kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów praw-
nych rozlicza podatek w Katowicach)

• przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych (do 18. roku życia)

W jaki sposób możesz uzyskać Kartę?
Katowicką Kartę Mieszkańca można wyrobić w trzech 
różnych formach. Każda z nich jest jednakowo ważna  
i uprawnia do takiej samej liczby zniżek. 
• Aplikacja mobilna – to najwygodniejszy i najszybszy 

sposób na uzyskanie Katowickiej Karty Mieszkańca. 
Jeżeli jesteś zameldowany na stałe w Katowicach, taką 
kartę możesz sobie wyrobić sam w dowolnej porze, 
bez wychodzenia z domu! System automatycznie po 
wprowadzeniu danych sprawdzi, czy znajdujesz się  
w bazie meldunkowej w Katowicach. Jeśli tak będzie 

– od razu otrzymasz Katowicką Kartę Mieszkańca. Aby 
uzyskać kartę w ten sposób, należy pobrać bezpłatną 
aplikację z Google Play (smartfony z system Android) 
lub App Store (smartfony z systemem IOS), urucho-
mić ją, a następnie postępować zgodnie z instrukcja-
mi. Dodatkowym atutem aplikacji jest także możli-
wość uzyskiwania informacji o nowych zniżkach itp. 
     Jeżeli nie jesteś zameldowany w Katowicach – ale 
odprowadzasz tutaj podatek, poza opisaną powyżej 
czynnością – będziesz musiał dostarczyć do Urzędu 
(do Biura Obsługi Klienta) pierwszą stronę deklaracji 
podatkowej. Po jej zatwierdzeniu przez urzędników 

– KKM zostanie aktywowana. 
• Przypisanie do posiadanej karty bankowej (karta wir-

tualna) – osoby zameldowane na stałe w Katowicach 
mogą zażyczyć sobie „zakodowania” Katowickiej Karty 
Mieszkańca w swojej karcie bankowej w dowolnym 
punkcie honorującym zniżki – np. w nowo wybudo-
wanych katowickich basenach (pełna lista punktów 
dostępna jest na stronie kkm.katowice.eu). Osoby 
nieposiadające stałego meldunku, ale odprowadzają-
ce podatek w Katowicach – by przypisać KKM do karty 
płatniczej, muszą udać się do Biura Obsługi Klienta 
KKM przy ul. Pocztowej 5.

• Wersja plastikowa – aby ją otrzymać, należy udać 
się do Urzędu Miasta Katowice – do Biura Obsłu-
gi Klienta KKM przy ul. Pocztowej 5. Można także 
wcześniej wypełnić wniosek dostępny pod adresem  
www.kkm.katowice.eu.
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