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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Katowic, 

„Budżet w pigułce”, który trzymacie w rękach,  
to skrócona i uproszczona informacja o bu-
dżecie naszego miasta na 2019 rok. Mam na-
dzieję, że, podobnie jak w poprzednich latach, 
ta czytelna forma zachęci Was do zapoznania 
się z najważniejszymi założeniami tego klu-
czowego dla rozwoju miasta dokumentu. 

Tradycyjny „Budżet miasta”, to opasły tom, składający się z kilkuset stron tekstu i tabel z danymi 
uwzględniającymi zarówno realne do uzyskania dochody, jak i cele, na jakie te środki zostaną przezna-
czone. Dokument ten mówi więc o tym, jak funkcjonuje miasto, jakie zadania są w nim realizowane 
oraz skąd i w jakiej wysokości pozyskujemy na nie fundusze. Budżet miasta pokazuje, jakie wydatki 
są ponoszone na transport publiczny, edukację najmłodszych katowiczan, na kwestie bezpieczeństwa 
publicznego, działalność kulturalną i sportową czy na profilaktykę ochrony zdrowia. 

„Budżet w pigułce”, który trzymacie Państwo w rękach, przedstawia wspomniany plan finansowy  
w bardziej przejrzystej formie. Wykorzystana w materiale kolorystyka jest zgodna z identyfikacją wi-
zualną miasta, a zastosowana technika 3D pomaga wyobrazić sobie ogrom zaangażowanych środków. 
Publikacja pokazuje także, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, jak wydawane są pieniądze w mie-
ście – m.in. poprzez zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które w corocznym, wrze-
śniowym głosowaniu wybierają sami mieszkańcy.

Planujemy, że w 2019 roku wpływy do budżetu miasta wyniosą ponad 2,1 mld zł, a łączne wydatki  
– ponad 2,4 mld zł. Przewidywany deficyt budżetowy zostanie wyrównany nadwyżką finansową z lat 
ubiegłych oraz środkami z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Warto wspomnieć, że sytuacja finansowa 
Katowic jest bardzo dobra, co ma odzwierciedlenie w najwyższych możliwych ocenach agencji ratingo-
wych, które uzyskujemy.

Każde zadanie realizowane w ramach przyszłorocznego budżetu ma jeden wspólny cel – podnosić ja-
kość życia w naszym mieście. Dlatego tym bardziej zachęcam do odprowadzania podatków właśnie  
w Katowicach. Dzięki temu Państwa pieniądze będą służyć społecznościom lokalnym, w których miesz-
kacie, a nie w innych miejscowościach. 

Serdeczne zachęcam do lektury zarówno „Budżetu w pigułce”, jak i uchwały budżetowej, która w for-
mie zatwierdzonej przez Radę Miasta Katowice jest dostępna na bip.katowice.eu w zakładce poświę-
conej finansom i majątkowi miasta.

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice



Budżet Miasta Katowice na 2019 rok
= 1 000 000 zł

80,83 mln zł nadwyżka operacyjna
dochody majątkowe
270,23 mln zł

dochody bieżące
1 846,74 mln zł

przychody 343,47 mln zł
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powierzchnia Miasta  
165 km2

liczba mieszkańców wg GUS 
296 262 osoby 
stan na 31.12.2017dochody bieżące

1 846,74 mln zł
w tym:

2 116,97 mln zł
dochody

164,79 mln zł 
dochody jednostek 
budżetowych

342,22 mln zł 
subwencja ogólna

666,42 mln zł 
udziały w podat-
kach stanowiących 
dochód budżetu 
państwa PIT i CIT

386,25 mln zł 
dochody z podatków 
i opłat

24,45 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
własne

232,55 mln zł 
dotacje i środki otrzymane 
na inwestycje

37,68 mln zł 
sprzedaż majątku  
i przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego  
w prawo własności

dochody majątkowe
270,23 mln zł
w tym:

+ + + + +

+ + +

43,70 mln zł 
pozostałe dochody 
bieżące (własne)

203,55 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
zlecone i z porozu-
mienia

15,37 mln zł 
dochody ze źródeł 
zagranicznych  
i dofinansowanie  
ze źródeł krajowych



45,76 mln zł rozchody

wydatki majątkowe 
648,77 mln zł

-297,71 mln zł deficyt budżetowy

dług publiczny 
769,85 mln zł

wydatki bieżące 
1 765,91 mln zł
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2 414,68 mln zł
wydatki

648,56 mln zł 
wynagrodzenia 
i składki od nich 
naliczane

39,79 mln zł 
zakup usług  
remontowych

17,48 mln zł 
wydatki na obsługę 
długu (odsetki od 
kredytów i pożyczek)

219,30 mln zł 
świadczenia  
na rzecz osób  
fizycznych

100,17 mln zł 
dofinansowanie  
komunikacji  
miejskiej

wydatki bieżące
1 765,91 mln zł
w tym:

84,18 mln zł 
zadania jednoroczne

313,21 mln zł 
wieloletnie 
przedsięwzięcia 
współfinansowane 
środkami UE

251,38 mln zł 
pozostałe  
wieloletnie  
przedsięwzięcia 
inwestycyjne

wydatki majątkowe
648,77 mln zł

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

---

-----
- -

--
-

13,77 mln zł 
wypłaty z tytułu  
poręczeń i gwarancji

32,37 mln zł 
wpłata do budżetu 
państwa,  
tzw. Janosikowe

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

---

- -
--

-
- - - - -

468,81 mln zł 
pozostałe wydatki 
statutowe związane 
z realizacją zadań 
miasta

206,42 mln zł 
dotacje na zadania 
bieżące

19,25 mln zł 
wydatki na programy 
współfinansowane 
środkami UE



Struktura budżetu miasta Katowice na 2019 rok

2,66 mln zł
edukacyjna opieka
wychowawcza

61,01 mln zł
oświata i wychowanie

577,94 mln zł
oświata i wychowanie

59,33 mln zł
edukacyjna opieka 
wychowawcza

wydatkidochody

187,14 mln zł
transport i łączność

467,96 mln zł
transport i łączność

9,87 mln zł
działalność  
usługowa

dochody wydatki

17,46 mln zł
administracja  
publiczna

177,31 mln zł
administracja  
publiczna

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

administracja publiczna
wydatkidochody

0,73 mln zł
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

70,90 mln zł
kultura i ochrona 
dziedzictwa  
narodowego

kultura i sport
wydatkidochody

4,42 mln zł
działalność  
usługowa

0,79 mln zł
turystyka

1,54 mln zł
szkolnictwo wyższe

0,06 mln zł
obrona narodowa

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

transport i usługi

0,20 mln zł
handel

= 1 000 000

0,97 mln zł
nauka

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

130,68 mln zł
kultura fizyczna

5,46 mln zł
kultura fizyczna



59,07 mln zł
gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

177,88 mln zł
gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

gospodarka komunalna, 
ochrona środowiska
i gospodarka mieszkaniowa

0,79 mln zł
wymiar  
sprawiedliwości

30,87 mln zł
pomoc społeczna

181,08 mln zł
rodzina

19,80 mln zł
bezpieczeństwo  
publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa

5,89 mln zł
pozostałe zadania  
w zakresie polityki 
społecznej

120,64 mln zł
pomoc społeczna

232,84 mln zł
rodzina

40,90 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

354,72 mln zł
różne rozliczenia

76,57 mln zł
różne rozliczenia

31,25 mln zł
obsługa długu  
publicznego

obsługa długu publicznego 
i różne rozliczenia

wydatkidochody

184,85 mln zł
gospodarka mieszkaniowa

191,75 mln zł
gospodarka mieszkaniowa

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

996,57 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 2019 rok

0,027 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,05 mln zł
górnictwo  
i kopalnictwo

0,01 mln zł
Ogrody botanicze i zoo-
logiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronio-
nej przyrody

16,81 mln zł
pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

27,72 mln zł
ochrona zdrowia

0,002 mln zł
rybołówstwo  
i rybactwo 

0,026 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,01 mln zł
leśnictwo 

0,04 mln zł
leśnictwo 

0,02 mln zł
górnictwo  
i kopalnictwo

4,09 mln zł
ochrona zdrowia



596,42 mln zł  
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
fizycznych (PIT)

70,00 mln zł 
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
prawnych (CIT)

666,42 mln zł
udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (PIT i CIT)

1 846,74 mln zł  
dochody bieżące

43,70 mln zł
pozostałe dochody bieżące (własne)

46,90 mln zł
opłata za gospoda-
rowanie odpadami 
komunalnymi

30,00 mln zł
podatek od czynności 
cywilnoprawnych

242,00 mln zł
podatek 
od nieruchomości

14,50 mln zł
podatek od środków 
transportowych

14,86 mln zł
część równoważąca

37,68 mln zł
sprzedaż majątku i przekształce-
nie prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności

224,29 mln zł
dotacje unijne

7,37 mln zł
dotacje z funduszy  
celowych i inne

342,22 mln zł
subwencja ogólna

10,34 mln zł
dotacja na  
przedszkola

1,45 mln zł
dotacje pozostałe

Dochody budżetu miasta Katowice na 2019 rok

31,85 mln zł
podatki i opłaty
pozostałe

7,00 mln zł
opłata eksploatacyjna

270,23 mln zł
dochody majątkowe

386,25 mln zł 
dochody z podatków i opłat

15,37 mln zł
dochody ze źródeł 
zagranicznych i dofi-
nansowanie ze źródeł 
krajowych

24,45 mln zł
dotacje z budżetu państwa na 
zadania własne i z porozumienia

232,55 mln zł
dotacje i środki otrzymane  
na inwestycje

164,79 mln zł
dochody jednostek budżetowych

14,00 mln zł
opłata za zajęcie pasa  
drogowego

15,12 mln zł
pozostałe

0,89 mln zł
dotacje z budżetu 
państwa

11,01 mln zł
udział w dochodach  
zadań zleconych

17,57 mln zł
dochody z majątku

116,00 mln zł
dochody kzgm

327,35 mln zł
część oświatowa

48,79 mln zł
dochody pozostałych  
jednostek
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2 116,97 mln zł
dochody ogółem

203,55 mln zł
dotacje z budżetu państwa na zada-
nia zlecone i z porozumienia

108,91 mln zł
dotacje na świad- 
czenia i dodatki  
wychowawcze

57,74 mln zł
dotacje na świad- 
czenia rodzinne  
i z funduszu  
alimentacyjnego

36,90 mln zł
dotacje na pozostałe 
zadania zlecone

= 1 000 000

12,66 mln zł
dotacja na pomoc 
społeczną



648,77 mln zł
wydatki majątkowe

313,21 mln zł
wieloletnie przedsięwzięcia  
współfinansowane środkami UE

251,38 mln zł
pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia 
inwestycyjne

Wydatki budżetu miasta Katowice na 2019 rok

1 765,91 mln zł  
wydatki bieżące

206,42 mln zł
dotacje na zadania bieżące

92,00 mln zł
dotacje dla szkół  
niepublicznych

219,30 mln zł
świadczenia na rzecz  
osób fizycznych

468,81 mln zł
pozostałe wydatki statutowe  
związane z realizacją zadań  
miasta

648,56 mln zł
wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane

17,48 mln zł
wydatki na obsługę długu  
(odsetki od kredytów i pożyczek)

13,77 mln zł
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

84,18 mln zł
zadania jednoroczne

100,17 mln zł
dofinansowanie komunikacji 
miejskiej

39,79 mln zł
zakup usług remontowych

32,37 mln zł
wpłata do budżetu państwa 
tzw. janosikowe

21,29 mln zł
dotacje dla orga-
nizacji pozarządo-
wych (ngo)

62,04 mln zł
dotacje dla  
instytucji kultury

2,27 mln zł
stypendia i pomoc 
materialna dla 
uczniów

4,42 mln zł
programy realizo-
wane przez szkoły  
i placówki oświa-
towe

95,26 mln zł
budowa zintegro-
wanych węzłów 
przesiadkowych

54,76 mln zł
budowa 3 basenów  
w dzielnicach

42,28 mln zł
termomodernizacja 
budynków użytecz-
nosci publicznej

10,34 mln zł
Katowicka Infra-
struktura Rowe-
rowa

16,11 mln zł
zadania objęte 
budżetem obywa-
telskim

2 mln zł
rezerwa ogólna na 
zadania inwesty-
cyjne
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2 414,68 mln zł
wydatki ogółem

107,16 mln zł
świadczenia i dodat-
ki wychowawcze dla 
dzieci Rodzina 500+

21,92 mln zł
budowa obiektów 
sportowych

= 1 000 000

19,25 mln zł
wydatki na programy  
współfinansowane środkami UE

12,69 mln zł
programy z zakresu 
pomocy, polityki 
społecznej i rodziny

150,00 mln zł
budowa drogi 
krajowej DK 81

103,73 mln zł
zasiłki i świadczenia  
z pomocy społecznej  
wypłacane przez MOPS
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Dotacje z budżetu miasta planowane na 2019 rok

228,49 mln zł
dotacje z budżetu 
miasta

207,15 mln zł  
dotacje bieżące

0,12 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu ochrony środowiska

0,29 mln zł
na dofinansowanie zadań 
publicznych szkół wyższych

0,17 mln zł
na zadania z zakresu  
ochrony przeciwpożarowej

93,44 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

0,20 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu grobownictwa

92,00 mln zł
dla 265 niepublicznych  
i publicznych szkół  
i placówek oświatowych

5,12 mln zł
Muzeum Historii 
Katowic

3,75 mln zł
Śląski Teatr Lalki  
i Aktora Ateneum

2,02 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Koszutka

1,58 mln zł
Instytucja Promocji  
i Upowszechniania  
Muzyki Silesia 

1,26 mln zł
Miejski Dom 
Kultury Ligota

0,37 mln zł
Śląskie Centrum  
Wolności  
i Solidarności 

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

64,54 mln zł
dotacje na zadania  
z zakresu kultury

18,50 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
sportu dla ok. 55 klubów 
sportowych i ok. 35 uczniow-
skich klubów sportowych

25,56 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
pomocy i polityki społecznej  
oraz pomocy rodzinie  
i pomocy prawnej, w tym dla 
105 NGO

15,22 mln zł
na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji związanych 
z ochroną środowiska  
i gospodarki wodnej

2,49 mln zł
Miejski Dom Kultury
Szopienice-Giszowiec 

7,28 mln zł
na opiekę nad dzieć-
mi pozostającymi  
w pieczy zastępczej

6,98 mln zł
na opiekę nad dziećmi  
w 25 żłobkach  
niepublicznych

10,40 mln zł
na opiekę nad  
osobami starszymi  
w 10 domach pomocy  
społecznej, w tym 
dziennych

21,34 mln zł
dotacje majątkowe

62,65 mln zł
dla 14 instytucji kultury

= 1 000 000

2,45 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu bezpieczeństwa  
i ochrony przeciwpożarowej

2,21 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu kultury

2,21 mln zł
dla 14 placówek 
wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży

22,58 mln zł
Katowice Miasto 
Ogrodów
– instytucja kultury

12,81 mln zł
Miejska Biblioteka
Publiczna

2,49 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Południe

2,00 mln zł
Zespół Śpiewaków  
Miasta Katowice  
Camerata Silesia

2,27 mln zł
Miejski Dom Kultury
Bogucice-Zawodzie

1,70 mln zł
Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA

1,21 mln zł
dofinansowanie  
7 placówek wsparcia  
dziennego dla  
dzieci i młodzieży

1,25 mln zł
na dofinansowanie zadań  
katowickich uczelni publicznych 

2,20 mln zł
Narodowa Orkiestra  
Symfoniczna  
Polskiego Radia 
w Katowicach



2 325,65
nauczyciele 1750,99 
administracja i obsługa 574,66

1 353,80
nauczyciele 795,75 
administracja i obsługa 558,05

494,00
nauczyciele 367,41
administracja i obsługa 126,59

645,36
nauczyciele 449,58
administracja i obsługa 195,78

406,16
nauczyciele 321,98
administracja i obsługa 84,18

99,59
nauczyciele 84,51
administracja i obsługa 15,08

207,43
nauczyciele 118,57
administracja i obsługa 88,86

31,55
nauczyciele 8,53
administracja i obsługa 23,02

195,78
nauczyciele 195,78

414,33
administracja i obsługa 414,33

2,95 
nauczyciele 2,95

4 098 zł
nauczyciele 4 470 zł
administracja i obsługa 2 965 zł

3 537 zł 
nauczyciele 3 939 zł 
administracja i obsługa 2 964 zł

4 453 zł 
nauczyciele 4 932 zł
administracja i obsługa 3 064 zł

4 419 zł 
nauczyciele 5 005 zł
administracja i obsługa 3 073 zł

5 026 zł 
nauczyciele 5 506 zł
administracja i obsługa 3 186 zł

4 408 zł 
nauczyciele 4 657 zł
administracja i obsługa 3 012 zł

3 872 zł 
nauczyciele 4 180 zł
administracja i obsługa 3 462 zł

3 679 zł 
nauczyciele 5 011 zł
administracja i obsługa 3 186 zł

4 193 zł 
nauczyciele 4 193 zł

2 931 zł 
administracja i obsługa 2 931 zł

4 547 zł 
nauczyciele 4 547 zł

= 1 000 000 = 100 etatów

Koszt zatrudnienia w jednostkach budżetowych,  
zakładach budżetowych i instytucjach kultury
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edukacja – oświata i opieka wychowawcza

nauczyciele 285,27 mln zł
administracja i obsługa 96,64 mln zł

dokształcanie nauczycieli
0,25 mln zł
nauczyciele 0,25 mln zł

nauczyciele

administracja  
i obsługa
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0

46 szkół podstawowych
146,21 mln zł
nauczyciele 119,95 mln zł 
administracja i obsługa 26,26 mln zł

całkowita liczba etatów  
6 176,60
nauczyciele 4 096,05
administracja i obsługa 2 080,55

w tym m.in:

zł

średnia płaca 

90 przedszkoli
(w tym oddziały przedszkolne)
73,45 mln zł
nauczyciele 48,03 mln zł 
administracja i obsługa 25,42 mln zł

15 liceów
ogólnokształcących
33,66 mln zł
nauczyciele 27,70 mln zł 
administracja i obsługa 5,96 mln zł

6 poradni psychologiczno
-pedagogicznych
7,02 mln zł
nauczyciele 6,31 mln zł 
administracja i obsługa 0,71 mln zł

30 szkół zawodowych,
techników branżowych
43,92 mln zł
nauczyciele 34,53 mln zł 
administracja i obsługa 9,38 mln zł

14 placówek specjalnych
i oddziałów specjalnych
31,34 mln zł
nauczyciele 27,23 mln zł 
administracja i obsługa 4,11 mln zł

placówki wychowania
pozaszkolnego
12,46 mln zł
nauczyciele 7,68 mln zł 
administracja i obsługa 4,79 mln zł

zakwaterowanie uczniów
(internat, schronisko)
1,80 mln zł
nauczyciele 0,65 mln zł 
administracja i obsługa 1,15 mln zł

świetlice
12,93 mln zł
nauczyciele 12,93 mln zł

stołówki szkolne 
i przedszkolne
18,86 mln zł
administracja i obsługa 18,86 mln zł

liczba etatów 

381,90 mln zł
środki na wynagrodzenia
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93,68 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

1536,19
całkowita liczba etatów

komunalny zakład 
gospodarki mieszkaniowej
24,16 mln zł

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej
31,77 mln zł

zakład zieleni miejskiej
13,02 mln zł

Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej
15,66 mln zł
Żłobek miejski
15,25 mln zł

3 placówki opiekuńczo 
-wychowawcze
8,15 mln zł

123

Straż Miejska
7,91 mln zł

139

91

2 domy 
pomocy społecznej
7,67 mln zł
powiatowy urząd pracy
4,92 mln zł

miejska izba wytrzeźwień
2,34 mln zł

liczba etatów

liczba etatów

207

335
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zł

średnia płaca

4 443 zł

3 999 zł

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

256

270,75

121,85

502,59

średnia płaca

3 714 zł

4 494 zł

3 576 zł

4 241 zł

4 097 zł

3 506 zł

3 522 zł

3 684 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
37,18 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

542
całkowita liczba etatów

9,75

40

67

272

Transport i komunikacja miejska, działalność usługowa
26,27 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

388,75
całkowita liczba etatów

miejski zarząd  
ulic i mostów
18,73 mln zł
powiatowy inspektorat
nadzoru budowlanego
0,82 mln zł
katowickie cmentarze
komunalne
2,73 mln zł
zakład targowisk  
miejskich
4,40 mln zł

liczba etatów

zł

średnia płaca

4 819 zł

3 891 zł

4 155 zł

4 199 zł

0 
zł
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Administracja publiczna
101,27 mln zł
środki na 
wynagrodzenia

1446,50
całkowita liczba etatów

Kultura i sport
46,84 mln zł
środki  
na wynagrodzenia
w tym:

743,45
całkowita liczba etatów

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji
12,53 mln zł
Miejska Biblioteka  
Publiczna
9,69 mln zł
5 miejskich domów  
kultury
7,19 mln zł
Katowice – Miasto Ogrodów – 
Instytucja Kultury  
im. K. Bochenek
6,44 mln zł
Muzeum historii Katowic
3,41 mln zł

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
Ateneum
3,10 mln zł
Zespół Śpiewaków Miasta  
Katowice Camerata Silesia
2,04 mln zł
Galeria Sztuki  
Współczesnej BWA
1,31 mln zł
Instytucja Promocji  
i Upowszechniania   
Muzyki Silesia
1,13 mln zł

liczba etatów średnia płaca

212,20

184,50

124,75

60

56

49

26,50

20

10,50

3 560 zł

3 595 zł

4 841 zł

3 913 zł

3 881 zł

4 892 zł

4 091 zł

4 182 zł

3 563 zł
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zł

Urząd Miasta Katowice
87,73 mln zł

Centrum Usług Wspólnych
13,54 mln zł

liczba etatów średnia płaca

1 264,50

182,00 4 820 zł

4 433 zł
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  Koszutka 0,24 mln zł
 0,23 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,01 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

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

 Os. Tysiąclecia 0,11 mln zł
 0,07 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,02 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa   
  narodowego
 0,02 mln zł  Rodzina

  Załęże 0,15 mln zł
 0,08 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,03 mln zł  Kultura fizyczna
 0,03 mln zł  Ochrona zdrowia
 0,01 mln zł  Pozostałe zadania w zakresie  
  polityki społecznej

 Os. Witosa 0,05 mln zł
 0,05 mln zł  Oświata i wychowanie

 Załęska hałda  –
 Brynów 0,05 mln zł
 0,05 mln zł  Oświata i wychowanie

 Ligota –
 Panewniki 0,08 mln zł
 0,08 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,01 mln zł  Rodzina

 Brynów – 
 Os.Zgrzebnioka 0,08 mln zł
 0,07 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,02 mln zł  Rodzina

Pozostałe:
  0,84 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.
 0,23 mln zł Pomoc społeczna
 0,16 mln zł Rodzina
 0,15 mln zł Administracja publiczna

8,14 mln zł
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

15,79 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa

4,47 mln zł
Transport i łączność

2,83 mln zł
Działalność usługowa

REMONTY

41,53 mln zł
suma wydatków 
na remonty

35,09 mln zł
remonty  
ogólnomiejskie

= 1 000 000 zł

 Dąbrówka Mała 0,27 mln zł 
 0,18 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,04 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza 
 0,04 mln zł  Oświata i wychowanie

  Bogucice 0,11 mln zł
 0,06 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 0,04 mln zł  Oświata i wychowanie

      Szopienice – Burowiec 0,24 mln zł
 0,20 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,04 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

      Zawodzie 0,38 mln zł
 0,26 mln zł  Pomoc społeczna
 0,05 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,04 mln zł  Kultura fizyczna 
 0,03 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

    Śródmieście 2,41 mln zł
 0,69 mln zł  Rodzina
 0,49 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,46 mln zł  Administracja publiczna
 0,41 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,31 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego
 0,02 mln zł  Pozostałe zadania w zakresie 
  polityki społecznej
 0,02 mln zł Pomoc społeczna

  Janów – Nikiszowiec 0,03 mln zł
 0,03 mln zł  Oświata i wychowanie

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 0,53 mln zł
 0,38 mln zł  Administracja publiczna
 0,10 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,03 mln zł  Rodzina
 0,02 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

 Giszowiec 1,11 mln zł
 0,71 mln zł  Oświata i wychowanie
  0,40 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

     Murcki 0,02 mln zł
 0,02 mln zł  Oświata i wychowanie

 Piotrowice – Ochojec 0,39 mln zł
 0,29 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,09 mln zł  Pomoc społeczna

 Kostuchna 0,04 mln zł
 0,03 mln zł Oświata i wychowanie
 0,01 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

  Wełnowiec – Józefowiec 0,08 mln zł 
 0,08 mln zł  Oświata i wychowanie

    Podlesie 0,03 mln zł
 0,02 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego
 0,01 mln zł  Oświata i wychowanie

12 

1,40 mln zł  
Kultura fizyczna

1,08 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



Pozostałe:
 2,97 mln zł Zakupy  
  inwestycyjne 
 2,00 mln zł Rodzina 
 2,00 mln zł Rozliczenia różne 
 1,25 mln zł Szkolnictwo  
  wyższe 
 0,97 mln zł Nauka
 0,15 mln zł Kultura i ochrona 
  dziedzictwa
  narodowego 

35,97 mln zł
Gospodarka  
mieszkaniowa

262,12 mln zł
Transport 
i łączność

22,24 mln zł
Gospodarka 
komunalna  
i ochrona 
środowiska

15,15 mln zł
Kultura fizyczna

8,18 mln zł
Bezpieczeństwo  
publiczne i ochrona 
ppoż.
12,00 mln zł
Ochrona
zdrowia

5,30 mln zł
Pomoc społeczna
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 Wełnowiec – Józefowiec 4,22 mln zł
 2,72 mln zł  Oświata i wychowanie 
 1,03 mln zł  Rodzina
 0,40 mln zł  Kultura fizyczna
 0,07 mln zł  Transport i łączność

planowane wydatki majątkowe

648,77 mln zł
planowane
wydatki
majątkowe

= 1 000 000 zł

16,42 mln zł
Administracja  
publiczna

 Podlesie 2,40 mln zł
  0,90 mln zł Oświata i wychowanie  
 0,72 mln zł  Gospodarka komunalna  
   i ochrona środowiska 
 0,69 mln zł  Transport i łączność
 0,06 mln zł Kultura fizyczna
 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Kostuchna 7,86 mln zł
 4,94 mln zł  Transport i łączność
 2,22 mln zł Oświata i wychowanie
 0,40 mln zł Kultura fizyczna
 0,26 mln zł  Zakupy inwestycyjne
 0,03 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

  Koszutka 18,67 mln zł 
 11,98 mln zł  Oświata i wychowanie
 2,99 mln zł  Pomoc społeczna
 1,85 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 1,77 mln zł Transport i łączność
 0,08 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,01 mln zł Rodzina 

 Dąb 0,71 mln zł
 0,34 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego
 0,32 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,05 mln zł  Transport i łączność

 Os. Tysiąclecia 5,03 mln zł
 2,79 mln zł  Transport i łączność 
 1,94 mln zł   Gospodarka mieszkaniowa
 0,16 mln zł Oświata i wychowanie
 0,09 mln zł  Gospodarka komunalna i ochrona  
  środowiska 
 0,04 mln zł Zakupy inwestycyjne 
 0,01 mln zł Rodzina

 Os. Witosa 3,51 mln zł
 2,32 mln zł Oświata i wychowanie
 1,19 mln zł  Transport i łączność

  Załęże 6,04 mln zł
 1,52 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 1,38 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 1,32 mln zł  Transport i łączność
 1,32 mln zł Pomoc społeczna
 0,49 mln zł Oświata i wychowanie
 0,02 mln zł Zakupy inwestycyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Załęska hałda –
 Brynów 2,20 mln zł
 0,89 mln zł Transport i łączność 
 0,83 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,40 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,08 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Ligota – 
 Panewniki 29,88 mln zł
 26,46 mln zł Kultura fizyczna 
 1,45 mln zł Transport i łączność
 0,90 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,83 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 0,20 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego 
 0,05 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Brynów –
 Os. Zgrzebnioka 16,93 mln zł
 14,97 mln zł Kultura fizyczna 
 0,66 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,60 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego 
 0,42 mln zł Transport i łączność 
 0,29 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

 Zarzecze 2,71 mln zł
 1,26 mln zł Transport i łączność 
 1,10 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,36 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

Administracja publiczna 
Zakupy inwestycyjne
Transport i łączność, Działalność usługowa
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, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina

 Dąbrówka Mała 17,34 mln zł
 9,38 mln zł Oświata i wychowanie 
 5,76 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 1,14 mln zł Rodzina 
 0,92 mln zł Transport i łączność
 0,15 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona  
  środowiska

   Bogucice 9,02 mln zł
 6,28 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona  
  środowiska 
 2,00 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego
 0,62 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 0,10 mln zł Transport i łączność
 0,02 mln zł  Zakupy inwestycyjne

    Szopienice – Burowiec 25,55 mln zł
 13,60 mln zł  Kultura fizyczna 
 5,26 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 3,32 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 1,92 mln zł Oświata i wychowanie
 1,08 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 0,31 mln zł Transport i łączność  
 0,05 mln zł  Zakupy inwestycyjne 

 Zawodzie 4,07 mln zł
 3,48 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 0,30 mln zł Gospodarka komunalna 
  i ochrona środowiska
 0,16 mln zł Transport i łączność 
 0,08 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,05 mln zł Zakupy inwestycyjne

Śródmieście 31,33 mln zł
 23,83 mln zł Transport i łączność  
 4,02 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 1,52 mln zł Oświata i wychowanie
 0,82 mln zł  Administracja publiczna
 0,46 mln zł Gospodarka komunalna 
  i ochrona środowiska
 0,42 mln zł  Rodzina
 0,20 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,06 mln zł Kultura i ochrona 
  dziedzictwa narodowego

    Janów – Nikiszowiec 18,74 mln zł
 14,25 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 2,50 mln zł Kultura fizyczna 
 1,55 mln zł  Transport i łączność 
 0,44 mln zł Oświata i wychowanie

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 11,43 mln zł
 8,21 mln zł  Oświata i wychowanie 
 1,17 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza
 1,00 mln zł Administracja publiczna 
 0,56 mln zł Transport i łączność
 0,28 mln zł Zakupy inwestycyjne 
 0,20 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 0,01 mln zł Rodzina
 
 Giszowiec 4,14 mln zł
 2,76 mln zł Oświata i wychowanie
 0,65 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,35 mln zł  Turystyka 
 0,18 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 0,12 mln zł Kultura i ochrona 
  dziedzictwa narodowego 
 0,09 mln zł  Rodzina

 Murcki 2,78 mln zł
 1,95 mln zł  Gospodarka komunalna  
   i ochrona środowiska 
 0,31 mln zł  Kultura i ochrona 
   dziedzictwa narodowego 
 0,30 mln zł  Kultura fizyczna 
 0,20 mln zł  Działalność usługowa 
 0,02 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 Piotrowice-Ochojec 37,52 mln zł
 20,16 mln zł Transport i łączność 
 12,62 mln zł  Oświata i wychowanie 
 3,40 mln zł Kultura fizyczna 
 0,85 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,46 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,04 mln zł Kultura i ochrona 
  dziedzictwa narodowego

386,70 mln zł
inwestycje  
ogólnomiejskie



Edukacja – oświata i opieka wychowawcza

wydatki

91,38 mln zł
finansowanie 46 szkół  
ponadpodstawowych  
(w tym 15 liceów  
ogólnokształcących  
i 29 techników, szkół 
branżowych, szkół 
zawodowych)

15,62 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)

162
liczba miejskich przedszkoli, 
szkół i innych placówek 
oświatowych

265
liczba dotowanych szkół  
i placówek oświatowych, 
dla których organem pro-
wadzącym nie jest miasto

35 168
liczba uczniów

4 096
liczba nauczycieli (etaty)  
zatrudnionych w jednost-
kach miejskich

54,85 mln zł
finansowanie 14 szkół 
specjalnych oraz oddziałów 
realizujących specjalną or-
ganizację i metody pracy

65,32 mln zł 
realizacja zadań remonto-
wych i inwestycyjnych  
w placówkach oświato-
wych, w tym: 

37,62 mln zł komplekso-
wa termomodernizacja 
budynków szkół i placówek 
oświatowych 
11,10 mln zł budowa hali 
sportowej przy szkole

33,99 mln zł
funkcjonowanie stołówek 
szkolnych i przedszkolnych

7,60 mln zł
funkcjonowanie  
6 poradni psychologiczno 
-pedagogicznych, w tym 
specjalistycznej

13,69 mln zł
funkcjonowanie świetlic 
szkolnych

158,39 mln zł
realizacja zadań przez 46 
szkół podstawowych, w tym 
z oddziałami gimnazjalnymi

= 1 000 000 bieżące majątkowe

* 1,54 mln zł
dofinansowanie zadań,  
w tym inwestycyjnych,  
3 katowickich uczelni 
wyższych

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

1zł 1zł

63,67 mln zł
bieżące 38,45 mln zł
majątkowe 25,22 mln zł

639,78 mln zł
bieżące 575,73 mln zł
majątkowe 64,06 mln zł

327,35 mln zł
planowana na 2019 rok 
część oświatowa subwencji 
ogólnej (dochody budżetu 
na finansowanie zadań 
oświaty)

* 0,40 mln zł
ubezpieczenie majątku  
placówek oświatowych

93,34 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

* 0,20 mln zł
podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej, promocja szkół 
miejskich

Q

87,23 mln zł
funkcjonowanie  
91 przedszkoli  
i oddziałów  
przedszkolnych

14 

wydatkidochody

* 0,97 mln zł
budowa centrum nauki  
w katowicach

5,14 mln zł
zapewnienie bezpłatnego 
przewozu umożliwiającego 
uczniom realizację  
obowiązku szkolnego

* 3,17 mln zł
zakwaterowanie uczniów  
w internacie i utrzymanie 
schroniska młodzieżowego

*

* 2,28 mln zł
podwyższanie kwalifikacji  
zawodowych nauczycieli

* 2,27 mln zł
pomoc materialna dla 
uczniów najuboższych 
oraz stypendia dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych

1zł 1zł

* 1,66 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

6 320 235
powierzchnia zieleńców  
i trawników (w m2)

26 975
ilość punktów świetlnych
(oświetlenie placów, ulic, 
dróg – bez iluminacji)

116 ha
powierzchnia lasów nie 
stanowiących własności 
Skarbu Państwa

72
liczba miejskich placów 
zabaw/stref aktywności
rodzinnej

22,44 mln zł
oświetlenie ulic, placów  
i dróg

7,68 mln zł
prowadzenie postępowań  
i wypłata odszkodowań  
za grunty zajęte pod drogi, 
za niedostarczenie lokali 
socjalnych i pomieszczeń  
tymczasowych

13,51 mln zł
modernizacja i przebudowa 
przestrzeni publicznej,  
w tym budowa stref  
aktywnego wypoczynku

*1,19 mln zł
modernizacja i budowa 
oświetlenia

*0,82 mln zł
zarządzanie i gospodaro-
wanie nieruchomościami 
Skarbu Państwa 

*0,11 mln zł
rozliczenia z izbą rolniczą, 
nadzór nad gospodarką 
leśną, monitorowanie 
oddziaływania wstrząsów  
górniczych na powierzchnię

18,36 mln zł
oczyszczanie miasta, w tym 
letnie i zimowe utrzymanie 
ulic i dróg

9,52 mln zł
utrzymanie cieków wodnych, 
wpustów kanalizacyjnych 
i  deszczowych oraz studni 
rewizyjnych i innych urządzeń 
komunalnych oraz budowa 
kanalizacji

*3,21 mln zł
utrzymanie schroniska  
dla zwierząt

243,97 mln zł
bieżące 195,85 mln zł
majątkowe 48,12 mln zł

369,75 mln zł
bieżące 254,36 mln zł
majątkowe 115,39 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

*2,53 mln zł
edukacja ekologiczna, 
ochrona zwierząt i obiek-
tów przyrody, badania  
i analizy z zakresu ochrony 
środowiska

109,10 mln zł
administrowanie, eksploatacja  
i zarządzanie nieruchomościami 
gminy

48,68 mln zł
system  
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi  

wydatkidochody

14,47 mln zł
remonty mieszkań komu-
nalnych gminy, zaliczki do 
wspólnot mieszkaniowych, 
remonty budynków

23,84 mln zł
utrzymanie zieleni  
miejskiej

15,70 mln zł
dofinansowanie  
mieszkańcom zmiany 
systemu ogrzewania na 
ekologiczne

59,69 mln zł
modernizacja  
budynków  
komunalnych,  
zakup budynków  
mieszkalnych18,90 mln zł

przygotowanie terenów 
pod budownictwo  
mieszkaniowe

*



5 924 średnioroczna 
liczba osób/dzieci/
uczniów objęta 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

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

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

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

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

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

wydatkidochody

2 027 liczba miejsc  
w żłobkach funkcjonu-
jących na terenie Miasta,  
w tym: 
921 – w Żłobku Miejskim 
1 106 – w żłobkach  
niepublicznych

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

37 810  
średnioroczna liczba 
dzieci otrzymująca 
świadczenie wycho-
wawcze 500+ i Dobry 
Start

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

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

4 600 średnioroczna 
liczba dzieci korzystają-
ca z dożywiania  
w żłobkach, przedszko-
lach, szkołach

12
liczba punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej

242,52 mln zł
bieżące 238,15 mln zł
majątkowe 4,37 mln zł

439,70 mln zł
bieżące  402,87 mln zł
majątkowe 36,83 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

* 4,63 mln zł
wsparcie osób niepełno-
sprawnych, w tym dopłata 
do warsztatów terapii 
zajęciowej, zakup usług  
w ośrodkach rehabilitacyj-
nych dla dzieci i młodzieży

* 0,42 mln zł
pozostała działalność  
z zakresu ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej  
i polityki społecznej

12,00 mln zł
wspieranie placówek ochrony 
zdrowia (szpital Murcki)

9,43 mln zł
zwalczanie uzależnień,  
w tym funkcjonowanie izby 
wytrzeźwień i przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie,  
profilaktyka, promocja  
i ochrona zdrowia

9,25 mln zł
programy aktywności 
lokalnych, usługi społecz-
ne, wsparcie NGO – w tym 
zadania współfinansowane 
środkami Unii Europejskiej

37,37 mln zł
zasiłki i usługi z pomocy 
społecznej, wypłata dodatków 
mieszkaniowych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, 
pomoc dla repatriantów  
i cudzoziemców 

1zł
1zł

25,83 mln zł
koszty obsługi oraz rozliczenie 
zadań z zakresu ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych i polityki 
społecznej

1zł
1zł

45,62 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

7,44 mln zł
aktywizacja i standaryzacja 
usług rynku pracy, w tym 
funkcjonowanie Powiato-
wego Urzędu Pracy, roboty 
publiczne i prace społecznie 
użyteczne

21,11 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

5,27 mln zł
dożywianie w żłobkach, 
przedszkolach, szkołach, 
środowiskowych domach 
samopomocy i jadłodaj-
niach

* 0,74 mln zł
nieodpłatna pomoc 
prawna

§

15,13 mln zł
modernizacja i budowa 
obiektów pomocy społecznej 
i polityki społecznej, żłobków 
– zadania współfinansowane 
środkami Unii Europejskiej

26,42 mln zł
opieka nad dzieckiem do lat 3,  
w tym funkcjonowanie 
Żłobka Miejskiego i dopłata 
do dzieci w placówkach 
niepublicznych

19,78 mln zł
ochrona porządku publicz-
nego, w tym funkcjono-
wanie Straży Miejskiej, 
przeciwdziałanie skutkom 
zdarzeń kryzysowych

6,30 mln zł
wspieranie rodziny i opieka 
nad dzieckiem w tym pla-
cówki wsparcia dziennego  
dla dzieci i młodzieży1zł

1zł

168,61 mln zł
wypłata świadczeń wycho-
wawczych, Świadczenia z 
tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego, świadczeń 
rodzinnych i z funduszu 
alimentacyjnego, świadczeń 
opiekuńczych

wydatki
16 

24,34 mln zł
opieka na dzieckiem objętym 
pieczą zastępczą (rodziny 
zastępcze, placówki opiekuń-
czo-wychowawcze)

*



Kultura i sport

wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

600 000
liczba osób korzystają-
cych z obiektów  
sportowych

714 000
liczba uczestników  
imprez i projektów  
kulturalnych

14
liczba dotowanych  
instytucji kultury

31
liczba obiektów sporto-
wych administrowanych 
przez MOSiR

375
ilość miejsc pamięci  
narodowej na terenie 
Miasta

24,81 mln zł
działalność Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji wraz z 31 obiektami 
sportowymi

2,57 mln zł
współfinansowanie 
działalności państwowej 
instytucji kultury Narodo-
wa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia oraz 
samorządowej instytucji 
kultury Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności

18,55 mln zł
rozwój sportu oraz 
wsparcie działalności 
stowarzyszeń / klubów 
sportowych – szkolenie 
dzieci i młodzieży

59,79 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

1,97 mln zł
wspieranie przedsięwzięć 
kulturalnych i artystycz-
nych oraz wybitnych 
twórców i animatorów 
kultury

7,42 mln zł
organizacja imprez  
i zarządzanie MCK i Halą 
Widowiskowo-Sportową 
Spodek

81,14 mln zł
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne miejskich 
instytucji kultury oraz 
inwestycje w komplek-
sach sportowych

1zł
1zł

0,79 mln zł
upowszechnianie tury-
styki i krajoznawstwa 
– materiały informacyjne, 
imprezy turystyczne

6,19 mln zł
bieżące 2,95 mln zł
majątkowe 3,24 mln zł

202,37 mln zł
bieżące 119,63 mln zł
majątkowe 82,74 mln zł

17 
wydatki

2,66 mln zł
współorganizacja imprez  
sportowych o charakterze 
ogólnopolskim  
i międzynarodowym

2
1

3

2,67 mln zł
ochrona zabytków oraz 
tworzenie i remont 
miejsc pamięci narodowej



Transport i usługi

*2,90 mln zł
funkcjonowanie 
międzynarodowego
centrum kongresowego 
(wraz z inwestycjami)

*1,34 mln zł
utrzymanie szaletów 
miejskich

*0,96 mln zł
realizacja zadań przez 
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego

344 zł/rok
dofinansowanie kosztów 
komunikacji zbiorowej  
na 1 mieszkańca

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

173 szt.
liczba sygnalizacji  
świetlnych

10 883 zł
miesięczny koszt utrzy-
mania szaletu 

10 szt.
plany zagospodarowania 
przestrzennego  
na 2019 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

*0,94 mln zł
dofinansowanie utrzy-
mania cmentarzy  
komunalnych i remonty 
miejsc pamięci narodowej

36,39 mln zł
utrzymanie miejskiej 
infrastruktury drogowo-
mostowej zarządzanej 
przez Miejski Zarząd Ulic  
i Mostów

MZUiM

?191,75 mln zł
bieżące 5,02 mln zł
majątkowe 186,74 mln zł

477,83 mln zł
bieżące 149,37 mln zł
majątkowe 328,46 mln zł

wydatki

328,24 mln zł
realizacja zadań inwesty-
cyjnych, w tym z zakresu 
przebudowy dróg  
i budowy infrastruktury  
drogowej:
150,00 mln zł rozbudowa 
Drogi Krajowej Nr 81 od 
węzła autostrady A4 z DK 
86 do budowanego węzła  
z ul. Armii Krajowej
95,81 mln zł Katowicki 
System Zintegrowanych 
Węzłów Przesiadkowych

100,17 mln zł
dofinansowanie lokalnego 
transportu zbiorowego 
(wpłata do Górnośląsko 
-Zagłębiowskiej Metropolii)

*1,10 mln zł
likwidacja utrudnień 
w ruchu drogowym, 
modelowanie i prognozo-
wanie ruchu, zarządzanie 
rozwojem miasta

!

*1,64 mln zł
geodezja i kartografia  
(opracowania oraz gro-
madzenie i aktualizacja 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjno-Kartogra-
ficznego)

*2,00 mln zł
planowanie przestrzenne 
(sporządzanie planów, 
korekty, analizy)

?
*2,16 mln zł
automatyczne  
wypożyczalnie rowerów 
miejskich

*
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wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

114,85 mln zł
zadania administracyjne  
realizowane przez Urząd 
Miasta Katowice

Administracja publiczna

17,57 mln zł
bieżące 15,03 mln zł
majątkowe 2,54 mln zł

177,42 mln zł
bieżące 158,13 mln zł
majątkowe 19,29 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

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

*0,50 mln zł
przynależność Miasta do 
organizacji i stowarzy-
szeń krajowych i między-
narodowych

1 265
liczba zatrudnionych  
w Urzędzie Miasta  
Katowice (w etatach)

28
liczba radnych

18 
liczba rad jednostek 
pomocniczych

288
liczba radnych Rad 
Jednostek  
Pomocniczych

6,17 mln zł
Współfinansowanie
zadań Górnośląsko 
-Zagłębiowskiej  
Metropolii

*1,53 mln zł
funkcjonowanie Rady 
Miasta Katowice, Rad 
Jednostek Pomocniczych 
i Młodzieżowej Rady 
Miasta

16,17 mln zł
obsługa finansowo 
-księgowa jednostek 
oświatowych (CUW)

1zł
1zł

wydatki

18,25 mln zł
promocja Miasta w kraju 
i poza granicami, usługi 
doradcze, publikacje, 
wydawnictwa, produkcja 
filmów informacyjnych, 
komunikacja społeczna, 
w tym:
7,18 mln zł promocja 
turystyki biznesowej

4,55 mln zł promocja po-
przez organizację dużych 
imprez sportowych

19,29 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

1,00%
udział planowanych wydatków 
na obsługę długu w wydatkach 
bieżących 

1,53%
udział obowiązkowej wpłaty do 
budżetu państwa w dochodach 
budżetu ogółem

769,85 mln zł
zadłużenie Miasta z tytułu 
kredytów i pożyczek na dzień  
31.12.2019 r.

44,19 mln zł
rezerwy budżetowe
w tym:
17,80 mln zł rezerwy 
celowe na odprawy 
emerytalne i rentowe, 
nagrody dla pedagogów, 
wynagrodzenia oraz 
odprawy dla zwalnianych 
pracowników
12,00 mln zł rezerwa 
ogólna
6,90 mln zł rezerwy  
celowe na zadania  
z zakresu zarządzania 
kryzysowego i usuwania 
skutków klęsk żywioło-
wych
2,49 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

32,37 mln zł
wpłata do budżetu 
państwa na część równo-
ważącą subwencji ogólnej 
– tzw. janosikowe

354,72 mln zł
bieżące 354,72 mln zł

107,82 mln zł
bieżące 105,82 mln zł
majątkowe 2,00 mln zł

17,48 mln zł
zapłata odsetek od za-
ciągniętych przez Miasto 
kredytów i pożyczek

%

36,37%
udział zadłużenia miasta  
w planowanych dochodach  
budżetu ogółem 

= 1 000 000 bieżące majątkowe

0,02 mln zł
opłaty za usługi bankowe,  
w tym przelewy zagraniczne

1zł
1zł

1zł
1zł

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

wydatkidochody

wydatki
20 



Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019–2045
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Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w latach 2016–2022

Kształtowanie się wyniku operacyjnego i długu miasta  
w latach 2016–2022

 mln zł        700
600
500
400
300
200
100

0

nadwyżka 
operacyjna

sprzedaż mienia

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 rok

dotacje nadwyżki z lat 
ubiegłych

pożyczki i kredyty

dochody ogółem wydatki ogółem wynik budżetu
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1 610

1 753

1 709

1 822

2 087

2 006

2 415

2 117

2 316

2 135

2 233

2094
2058

143
113

-81

-298

-181 -175

dane w latach 2016–2017 – wykonanie, dane za 2018 rok – przewidywane wykonanie, dane od 2019 roku – prognoza

rok

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 rok

1 464

1 696

1 552

1 767

1 671

1 842

1 766

1 847

1 791

1 893

1 826

1 938 1 980

654 626 660
770

851
963 991

232 215
171 102 112 11281

Źródła finansowania wydatków majątkowych  
w latach 2016–2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

-87

2 181

1 868

dochody bieżące wydatki bieżące nadwyżka operacyjna dług Miasta



Śródmieście 26 898 os. 1,83 mln zł
0,64 mln zł  Remont boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego znaj-

dującego się na terenie Domu Dziecka Stanica w Katowicach
 0,40 mln zł  Remont nawierzchni i chodników ul. Wilimowskiego od 

skrzyżowania z ul. Kozielską do skrzyżowania z ul. Raciborską
 0,38 mln zł   Piękna zieleń w śródmieściu Katowic
 0,14 mln zł  Modernizacja infrastruktury informatycznej na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 1 
 0,13 mln zł  Podniesienie atrakcyjności zajęć edukacyjnych poprzez 

zakup tablic multimedialnych, sprzętu komputerowego oraz 
montaż meteorologicznego ogródka dydaktycznego

 0,08 mln zł  Zazielenianie bulwarów Rawy
 0,02 mln zł   Czytasz – rzadziej pytasz – filia nr 1 MBP
 0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych oraz zestawu komputerowego 

dla filii nr 30 MBP
 0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii biblio-

tecznej nr 13 
 0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4 MBP

Os. Paderewskiego – Muchowiec 11 151 os. 0,53 mln zł
 0,28 mln zł  Ruchome dno basenu w Międzyszkolnym Ośrodku Sporto-

wym w Zespole Szkół i Placówek nr 1 ul. Paderewskiego 46a
 0,16 mln zł  Rower miejski dla Os. Paderewskiego
0,07 mln zł  Wymiana ogrodzenia (od ul. Granicznej) przy Miejskim 

Przedszkolu nr 87 w Katowicach
 0,02 mln zł  Malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża  

i pomieszczeń

Koszutka 10 531 os. 0,67 mln zł
0,49 mln zł   Remont nawierzchni drogowej ulicy Grażyńskiego wzdłuż 

budynków o numerach 13, 11, 9, 7
0,10 mln zł  Wymiana nawierzchni oraz utwardzenie terenu przy  

Broniewskiego 3
0,06 mln zł  Niepełnosprawni rodzice z maluchami są wśród nas  

– wykonanie podjazdu do wejścia do budynku Miejskiego 
Przedszkola nr 48

 0,02 mln zł   Zakup książek i audiobooków do zbiorów filii nr 11 MBP. 
Zakup sprzętu komputerowego.

Bogucice 13 890 os. 1,06 mln zł
0,33 mln zł  Interaktywne podwórko – Yalp Memo – strefa gier i zabaw 

przy ul. Wiązowej 5
 0,30 mln zł  Plac zabaw z piaskiem i wodą Fabryka wody na Skwerze 

Koszyckim
 0,21 mln zł  Modernizacja i rozbudowa oświetlenia osiedla Wajdy  

i Na Alpach
0,10 mln zł  Bogucice Kulturą Bogate – cykl wyjątkowych wieczorów 

artystycznych w Bogucicach
0,09 mln zł  Sierżant rowerowy z Bogucic – oznakowanie jezdni znakiem 

P-27 wskazujące tor ruchu roweru na ulicy Katowickiej ulicy 
Markiefki.

0,03 mln zł  Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie 
imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży dla filii  
nr 16 MBP

0,01 mln zł  Budowa chodnika łączącego parking przy ul. Lubuskiej  
i chodnik przy ul. Bohaterów Monte Cassino

Załęże 9 180 os. 0,66 mln zł
 0,49 mln zł  Kompleksowa przebudowa terenu wokół Miejskiego Przed-

szkola nr 30 w Katowicach wraz z budową nowego  
i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci

 0,12 mln zł   Kapitalny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i moderni-
zacja miejsc postojowych przed budynkami przy  
ul. Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a w Katowicach Załężu

0,03 mln zł  Festyn Dni Załęża
0,02 mln zł   Wrzuć to na tablicę – interaktywnie w bibliotece na Załężu
0,01 mln zł   Śpiewamy dla Załęża, śpiewamy dla Katowic – zespół Katosie 

– stworzenie i wydanie płyty z piosenkami zespołu promu-
jącymi dzielnicę, miasto i życie mieszkańców – hymn Załęża 
i piosenki dla mieszkańców dzielnicy, miasta, promujące 
codzienne życie

Os. Witosa 12 207 os. 0,90 mln zł
 0,38 mln zł   Miasteczko ruchu drogowego oraz kreatywna strefa gier  

i zabaw w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach
 0,30 mln zł  Zielone ogrody – zagospodarowanie terenów wokół placów 

zabaw w ogrodach Miejskich Przedszkoli nr 13, nr 50, nr 85  
i nr 94

 0,22 mln zł  Dom Kultury na Witosa. # LOOK! vol. 2 (2019)

Os. Tysiąclecia 21 469 os. 0,60 mln zł
0,22 mln zł  Remont i modernizacja drogi dojazdowej umożliwiającej 

bezpieczny przejazd do Przedszkola nr 25 oraz mieszkańców 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mieszka I 
w Katowicach

 0,16 mln zł   Poz@ zasięgiem – wychodzą z cienia z placu wspomnienia. 
Zagospodarowanie przestrzeni obok Szkoły Podstawowej  

nr 66 poprzez zakup termoplastycznych gier podwórkowych 
przeznaczonych do zainstalowania na asfalcie

 0,09 mln zł  Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą  
Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego

0,07 mln zł  Remont nawierzchni chodnika w granicy działek ul. Chrobrego 
nr 26 i Chrobrego nr 38 wraz ze schodami

 0,03 mln zł  Zakup książek i audiobooków do zbiorów filii nr 25 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach - Os. Tysiąclecia. Zakup 
materiałów dydaktycznych. Organizacja spotkań autorskich, 
prelekcji tematycznych

0,02 mln zł  Zakup nowości książkowych i audiobooków dla filii nr 14 MBP
0,01 mln zł  Aranżacja okien w wypożyczalni dla dorosłych w filii nr 14 MBP

Dąb 7 195 os. 0,58 mln zł
0,21 mln zł  Plac zabaw z nawierzchnią z poliuretanu w ogrodzie Miej-

skiego Przedszkola nr 23. Wyposażenie placu zabaw w nowe, 
bezpieczne zabawki ogrodowe typu zjeżdżalnie, ścianki 
wspinaczkowe, bujaki-huśtawki 

0,12 mln zł  Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Miejskim Przed-
szkolu nr 24 im. Karolinki i Karlika w Katowicach

 0,11 mln zł   Montaż dwóch stacji wypożyczania rowerów włączonych do 
miejskiego systemu zlokalizowanych przy ul. Dębowej

0,05 mln zł  Zakup profesjonalnego nagłośnienia do sali gimnastycznej 
oraz tablic multimedialnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29

0,05 mln zł   Przebudowa i modernizacja istniejącego parkingu wraz  
z wykonaniem odwodnienia parkingu przy ul. Jabłoniowej 
35c-41c na Osiedlu Ściegiennego w Katowicach

0,04 mln zł  Rewitalizacja terenu skweru ks. Franciszka Macherskiego 
wraz z wykonaniem prac konserwujących pomnik Powstań-
ców Śląskich

0,02 mln zł   Nowości wydawnicze dla filii nr 17 (książki, audiobooki, gry 
planszowe)

Wełnowiec – Józefowiec 13 981 os. 0,76 mln zł
0,40 mln zł   Słoneczna Strefa Rekreacji
0,16 mln zł  Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego Szkoły Pod-

stawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy  
ul. Dekerta 1

 0,10 mln zł  Rowerowy Wełnowiec-Józefowiec. Montaż dwóch stacji wypo-
życzeń rowerów miejskich na terenie dzielnicy

 0,07 mln zł   Renowacja chodnika ul. Kotlarza 5-5f
0,03 mln zł  Zakup książek i audiobooków oraz malowanie MBP filii nr 6

Załęska Hałda – Brynów część zach. 14 206 os. 0,87 mln zł
 0,49 mln zł  Wymiana nawierzchni chodników i budowa nowych miejsc 

postojowych z odnowieniem otaczającej zieleni i nowymi 
nasadzeniami – kwiaty, krzewy i drzewa

 0,22 mln zł   Tenis dla każdego – rozbudowa infrastruktury sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach

0,16 mln zł  Rower miejski dla Brynowa, Załęskiej Hałdy i Starej Ligoty  
 
 

Budżet obywatelski – 22,82 mln zł

2,50 mln zł
zadania 
ogólnomiejskie

h. 0,04 mln zł
Zakup wyposażenia dla 
Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Katowicach
i. 0,04 mln zł
Ławeczka Bolesława 
Szabelskiego
j. 0,03 mln zł
Dni Seniora (na) Fest  
w Bogucicach i Zawodziu
k. 0,02 mln zł
Oznakowanie trasy biego-
wej w Parku Kościuszki
l. 0,02 mln zł
Scrapbooking? Zakup 
materiałów do zajęć  
z rękodzieła i zajęcia dla 
mieszkańców Dąbrówki 
Małej 
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a.

b.

c.

d.

i.
j.

k.

e.

f.
g.

h.

l. a. 1,10 mln zł
Zakup średniego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP w Katowicach 
-Zarzeczu
b. 0,40 mln zł
Budowa Skate-Parku dla 
mieszkańców południo-
wych dzielnic Katowic
c. 0,29 mln zł
Deptak niebieskie bloki. 
Przedłużamy Strefę Kultury 
d. 0,17 mln zł
Remont schodów w ciągu 
pieszym ulicy Hetmańskiej 
– ulicy Kłodnicka i Stara 
Kłodnicka
e. 0,17 mln zł
Dokończenie budowy 
ścieżki rowerowej wzdłuż 
ul. Brynowskiej
f. 0,15 mln zł
Nowe atrakcje dla psów 
i kotów z katowickiego 
schroniska
g. 0,10 mln zł
Rewitalizacja toru 
saneczkowego w Parku 
Kościuszki

w tym zadania do realizacji w 2019 r. – 20,28 mln zł, w rezerwie celowej 1,27 mln zł,  
do realizacji w 2020 r. – 1,27 mln zł



Brynów – część wsch. Os. Zgrzebnioka 6 560 os. 0,41 mln zł
 0,32 mln zł  Modernizacja oraz doposażenie sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach 
0,04 mln zł   Wsparcie remontu Miejskiego Przedszkola nr 1
0,02 mln zł  Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5
0,01 mln zł   Biblioteka – ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy
0,01 mln zł  Bajtle Godajom 

Ligota-Panewniki 28 538 os. 1,41 mln zł
0,59 mln zł   1. Remont parkingu przy ul. Zadole 44 i drogi dojściowej przy
     ul. Zadole 44a
   2. Remont dojazdu do budynku Gdańska 20 i miejsc 
     postojowych przy wylocie na ul. Gdańską
   3. Remont chodnika przy ul.Gdańskiej 14
   4. Remont nawierzchni przy ul. Harcerskiej 4, 4a
 0,42 mln zł  Remont i modernizacja dużej sali gimnastycznej przy SP 67  

w Katowicach
0,27 mln zł  Osiedle Kokociniec – budowa i modernizacja parkingu przy 

domu mieszkalnym przy ul. Kruczej 80-80i oraz 82-82i
0,12 mln zł   Muzyka marzeń na Zadolu
0,02 mln zł   Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 18 MBP

Zawodzie 11 372 os. 0,58 mln zł
 0,30 mln zł  Bezpieczny i kolorowy plac zabaw – rozwijający sprawność ru-

chową najmłodszych. Modernizacja i doposażenie istniejącego 
placu zabaw

0,08 mln zł  Droga do zdrowia – ścieżka zdrowia dla dzieci
0,06 mln zł   Festyny na Zawodziu – Integracja Lokalnej Społeczności. 

Organizacja wydarzeń kulturalnych i konkursów w szkołach na 
Zawodziu

0,05 mln zł   Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 rusza na scenę (zakup uni-
wersalnej sceny wykorzystywanej w budynku oraz na wolnym 
powietrzu)

 0,03 mln zł   Muzyczny Świat na Zawodziu – koncerty w Ogrodzie Miejskie-
go Domu Kultury Bogucice-Zawodzie

0,02 mln zł   Zakup nowości wydawniczych dla MBP
0,02 mln zł   Zakup nowości wydawniczych dla filii 24 MBP oraz doposażenie 

jej pomieszczeń
0,02 mln zł   Cykl koncertów – Operetki czar… na Zawodziu

Dąbrówka Mała 4 904 os. 0,42 mln zł
 0,37 mln zł  Remont nawierzchni drogi na osiedlu Norma
0,04 mln zł  Pachnący Zielony Zakątek – mini ogród sensoryczny (Park 

Zielony Zakątek)
0,02 mln zł   Zakup książek i audiobooków oraz doposażenie biblioteki filii  

nr 20 MBP

Szopienice–Burowiec 14 238 os. 0,85 mln zł
0,26 mln zł   Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Ratuszowa, Ciesielska, 

Zamenhofa, Wiosny Ludów dla potrzeb społeczności lokalnej
0,18 mln zł   Bezpieczne Szopienice – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP 

Szopienice
0,17 mln zł   Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców Osiedla Bagno i 

okolic
0,14 mln zł   Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 44 – 

wymiana zniszczonego parkietu na wykładzinę typu Taraflex
0,05 mln zł   Szopienicka Biblioteka dla mieszkańców – zakup nowości 

książkowych oraz modernizacja filii 19 MBP
0,05 mln zł  Borki - na rowery! (montaż stacji wypożyczalni rowerów miej-

skich)

Janów-Nikiszowiec 9 576 os. 0,83 mln zł
 0,44 mln zł   Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach 

przy Placu Wyzwolenia 18 – kontynuacja
0,35 mln zł   Plac zabaw dla bajtli w Nikiszowcu – Modernizacja, poprawa 

bezpieczeństwa placu zabaw w Nikiszowcu na placu numer 6
0,04 mln zł  Zakup stolików, krzesełek oraz regałów dla Miejskiego  

Przedszkola nr 32
0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 21, przy ulicy  

Zamkowej 45

Giszowiec 16 081 os. 0,74 mln zł
0,65 mln zł  Wymiana oświetlenia ulicznego na całym osiedlu Adama
0,04 mln zł  Jarmark świąteczny na Giszowcu
0,03 mln zł  Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka  

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Dr Marii 
Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy 
ul. Radosnej 3 

0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych  oraz poprawa funkcjonalności 
filii 15 MBP

Piotrowice-Ochojec 22 893 os. 1,14 mln zł 
0,64 mln zł  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu
0,46 mln zł  Rozbudowa placu zabaw przy ul. Radockiego 198–230
0,03 mln zł  Dla Aktywnych Seniorów – to zajęcia ruchowe, językowe, 

warsztaty tematyczne, biesiadowanie przy muzyce, spotkania 
okolicznościowe, wyjścia do kina, majówka i wycieczki skie-
rowane do osób w wieku 55+ zamieszkujących w dzielnicach 
Piotrowice i Ochojec

0,01 mln zł  Nasza biblioteka – doposażenie działu dziecięco-młodzieżowe-
go filii nr 9 MBP

Zarzecze 2 724 os. 0,48 mln zł
0,35 mln zł   Budowa nowoczesnego placu zabaw dla najmłodszych miesz-

kańców Zarzecza wraz z parkingiem przy ul. Szarotek 
0,05 mln zł  Stacja roweru miejskiego na Zarzeczu
0,05 mln zł   Z kijkami po zdrowie – kontynuacja, zadanie poprawiające 

kondycję i zdrowie mieszkańców
0,03 mln zł   Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne  

z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy

Kostuchna 11 041 os. 0,69 mln zł
0,40 mln zł  Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscu zniszczonego 

obiektu do koszykówki w Kostuchnie
0,19 mln zł  Bezpieczne Południe Katowic – Zakup profesjonalnego 

sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w 
Katowicach

0,03 mln zł  Czyste i zielone osiedla Murapol i DomBud (postawienie 
koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz wzbogacenie 
roślinności wokół osiedli)

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

0,03 mln zł  Kreatywna Strefa Gier i Zabaw – zakup i montaż gier 
chodnikowych z termoplastu na terenie Miejskiego Przed-
szkola nr 42

0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych i doposażenie filii nr 27

Podlesie 6 486 os. 0,99 mln zł
0,69 mln zł  Bezpieczny rowerzysta – ścieżka rowerowa przez Podlesie
0,16 mln zł  Klasa przyszłości – Nowoczesny świat kształcenia. Podnie-

sienie poziomu kształcenia poprzez nowoczesne systemy 
interaktywne 

0,06 mln zł  Budowa elektronicznej tablicy wyników dla kibiców LGKS 
38 Podlesianka przy ul. Sołtysiej 25

0,05 mln zł  Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), 
fundusze na działalność kulturalno-oświatową promującą 
czytelnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych. Doposażenie 
filii nr 28 w regały i meble do działu dziecięcego

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

Murcki 5 007 os. 0,80 mln zł
0,38 mln zł  Biblioteka na miarę XXI wieku – nowe miejsca, nowe 

możliwości! Większa przestrzeń, miejsce spotkań miesz-
kańców, planszówki, stół multimedialny, PlayStation4, 
kontrolery Move i VR, gry, leżaki ogrodowe w pogodne dni 

0,34 mln zł  Lampy LED w Murckach – cz.2 
0,03 mln zł  Murckowski Przegląd zespołów
0,03 mln zł  Festyn Śląski w Murckach w Parku Murckowskim przy 

ulicy Kołodzieja
0,02 mln zł  Tyrolka – zjazd na linie. Dodatkowa atrakcja przy placu 

zabaw u zbiegu ulic Bielskiej i Goetla
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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.

Miasto, aby mogło wydawać pieniądze na różne 
potrzeby mieszkańców, np. w zakresie kultury, 
sportu, rekreacji, utrzymania żłobków, przed-
szkoli i szkół czy też realizacji wielu projektów  
w zakresie przebudowy i modernizacji infrastruk-
tury miejskiej, musi je najpierw pozyskać. 

Dochody budżetu w 2019 roku wyniosą ponad 
2,1 mld zł, z czego ponad 596 mln zł (tj. 28,2%) 
to dochody uzyskiwane z części podatku docho-
dowego płaconego przez mieszkańców (tzw. PIT). 
Statystycznie na jednego mieszkańca z deklaracji 
PIT Katowice pozyskują 2.048 zł.

Środki z podatku PIT oznaczają możliwość realizacji 
wielu zadań wybranych w głosowaniu w ramach 
budżetu obywatelskiego, pozwalają dofinanso-
wać komunikację publiczną, wybudować obiekty 
sportowe i kulturalne (w tym baseny, boiska, sta-
dion i wiele innych), zorganizować duże imprezy 
kulturalne i sportowe oraz osiedlowe spotkania  
i festyny w dzielnicach.

Pamiętaj, że odprowadzając podatek w Katowi-
cach – masz realny wpływ na życie swojej rodziny 
i społeczności lokalnej.

Im więcej osób będzie odprowadzać podatek  
w Katowicach, tym więcej pożytecznych projek-
tów 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?
Jeżeli mieszkasz w Katowicach i składasz dekla-
rację PIT gdzie indziej – 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 przeznaczać je na własne po-
trzeby.


