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Drodzy Mieszkańcy Katowic,  
Szanowni Państwo,

dziękuję, że sięgnęliście po „Budżet  
w pigułce” – czyli skróconą informację  
o budżecie Miasta Katowice na 2017 rok. 
Naszym celem jest w prosty i przystępny 
sposób zaprezentować, skąd pieniądze  
do nas trafiają, i na co je przeznaczamy.

Budżet miasta to plan finansowy składający się z dwóch części. Z jednej strony zapisane są w nim wszy-
stkie realne do uzyskania dochody, takie jak np. dotacje, subwencje, podatki, opłaty, czy inne wpływy 
należne miastu. Z drugiej strony budżet określa podział tych środków na cele i zadania przewidziane 
do realizacji w 2017 roku.

To bardzo ważne, aby Mieszkańcy wiedzieli, że wysokość wydatków jakie możemy poczynić jest zawsze 
uzależniona od dochodów, które możemy osiągnąć. W budżecie miasta szczegółowo, a w „Pigułce” syn-
tetycznie, opisane są wydatki na sfery życia, które dotyczą każdego z nas. Mowa tu m.in. o wydatkach 
na edukację dzieci i młodzieży, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, transport publiczny, pomoc 
dla potrzebujących i dla osób niepełnosprawnych, jak również na wsparcie dla rodzin, na profilaktykę 
ochrony zdrowia, gospodarowanie zasobem mieszkaniowym i utrzymanie infrastruktury komunalnej, 
a także na działalność kulturalną i sportową.

Planujemy, że w 2017 roku wpływy do budżetu miasta wyniosą ponad 1,8 mld zł, a łączne wydatki 
prawie 2 mld zł, z czego aż 21,5% przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne, w tym również 
wskazane przez Was do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Budżet Katowic na 2017 rok sprzyjać będzie harmonijnemu rozwojowi Miasta w różnych obszarach 
ważnych dla Mieszkańców, a priorytetem w najbliższych latach będzie zwiększanie potencjału Miasta 
poprzez wykorzystanie środków unijnych w ramach ogłaszanych konkursów. Zachęcam Państwa do 
zapoznania się z pełnym dokumentem „Budżetu Miasta Katowice na 2017 rok”, który można pobrać 
z naszej witryny internetowej – klikając w link: http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachment-
s/100225/Projekt_BM_2017_bip.pdf.

Zapraszam do lektury!

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Budżet Miasta Katowice na 2017 rok
= 1 000 000 zł

75,37 mln zł nadwyżka operacyjna
dochody majątkowe
204,24 mln zł

dochody bieżące
1 630,11 mln zł

przychody 172,44 mln zł
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powierzchnia Miasta  
165 km2

liczba mieszkańców wg GUS 
299 910 osoby 
stan na 31.12.2015dochody bieżące

1 630,11 mln zł
w tym m.in.:

1 834,34 mln zł
dochody

157,2 mln zł 
dochody jednostek 
budżetowych

308,4 mln zł 
subwencja ogólna

550,93 mln zł 
udział w podat-
kach stanowiących 
dochód budżetu 
państwa PIT i CIT

356,9 mln zł 
dochody  
z podatków  
i opłat

173,0 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
zlecone i z porozu-
mienia

147,8 mln zł 
dotacje unijne

30,07 mln zł 
sprzedaż majątku 
i przekształcenie 
prawa użytkowania 
wieczystego  
w prawo własności

dochody majątkowe
204,24 mln zł
w tym m.in.:

+



26,25 mln zł rozchody

wydatki majątkowe 
425,80 mln zł

-146,19 mln zł deficyt budżetowy

dług publiczny 
685,36 mln zł

wydatki bieżące 
1 554,73 mln zł
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1 980,5 mln zł
wydatki

553,48 mln zł 
wynagrodzenia 
i składki od nich 
naliczane

604,94 mln zł 
pozostałe wydatki 
związane z realizacją 
zadań statutowych

46,43 mln zł 
remonty

158,24 mln zł 
dotacje na zadania 
bieżące

17,96 mln zł 
obsługa długu 
miasta

192,06 mln zł 
świadczenia  
na rzecz osób 
fizycznych

32,75 mln zł 
wpłata do budżetu 
państwa Janosik

13,77 mln zł 
wypłaty z tytułu  
poręczeń i gwarancji

wydatki bieżące
1 554,73 mln zł
w tym m.in.:

72,2 mln zł 
zadania inwestycyjne 
jednoroczne

196,10 mln zł 
wieloletnie 
przedsięwzięcia 
współfinansowane 
środkami UE 157,50 mln zł 

pozostałe  
wieloletnie  
przedsięwzięcia 
inwestycyjne

wydatki majątkowe
425,8 mln zł

14,29 mln zł 
wydatki na progra-
my współfinanso-
wane środkami UE

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

---

-------

- - -



Struktura budżetu miasta Katowice na 2017 rok

5,30 mln zł
edukacyjna opieka
wychowawcza

67,50 mln zł
oświata i wychowanie

505,20 mln zł
oświata i wychowanie

53,50 mln zł
edukacyjna opieka 
wychowawcza

wydatkidochody

84,80 mln zł
transport i łączność

297,10 mln zł
transport i łączność

8,30 mln zł
działalność  
usługowa

dochody wydatki

16,00 mln zł
administracja  
publiczna

0,10 mln zł
urzędy naczelnych  
organów władzy  
państwowej, kontroli  
i ochrony prawa  
oraz sądownictwa

152,10 mln zł
administracja  
publiczna

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

administracja publiczna

wydatkidochody

11,40 mln zł
kultura fizyczna

2,70 mln zł
kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

63,70 mln zł
kultura i ochrona 
dziedzictwa  
narodowego

85,70 mln zł
kultura fizyczna

kultura i sport

wydatkidochody

4,50 mln zł
działalność  
usługowa

<0,002 mln zł
handel 

0,50 mln zł
turystyka

3,4 mln zł
szkolnictwo wyższe

0,03 mln zł
obrona narodowa

0,03 mln zł
obrona narodowa
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edukacja, oświata  
i opieka wychowawcza

transport i usługi

0,20 mln zł
handel

= 1 000 000



75,70 mln zł
gospodarka  
komunalna i ochrona śro-
dowiska

187,40 mln zł
gospodarka 
mieszkaniowa

168,60 mln zł
gospodarka  
mieszkaniowa

172,50 mln zł
gospodarka  
komunalna i ochrona śro-
dowiska

gospodarka komunalna, 
ochrona środowiska
i gospodarka mieszkaniowa

wydatkidochody

5,50 mln zł
ochrona zdrowia

0,80 mln zł
wymiar  
sprawiedliwości

23,30 mln zł
pomoc społeczna

158,30 mln zł
rodzina

17,30 mln zł
bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa

6,70 mln zł
pozostałe zadania  
w zakresie polityki 
społecznej

98,22 mln zł
pomoc społeczna

201,32 mln zł
rodzina

27,97 mln zł
bezpieczeństwo  
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

16,86 mln zł
pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

16,75 mln zł
ochrona zdrowia

0,77 mln zł
wymiar  
sprawiedliwości

pomoc społeczna,  
bezpieczeństwo  
i ochrona zdrowia

wydatkidochody

314,40 mln zł
różne rozliczenia

76,20 mln zł
różne rozliczenia

31,70 mln zł
obsługa długu  
publicznego

obsługa długu publicznego 
i różne rozliczenia

wydatkidochody
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dochody od osób  
prawnych i fizycznych

852,51 mln zł
dochody od osób  
prawnych  
i od osób fizycznych
w tym podatki, opłaty, 
udziały w PIT i CIT

Struktura budżetu miasta Katowice na 2017 rok

0,002 mln zł
rybołówstwo  
i rybactwo

0,002 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,10 mln zł
górnictwo  
i kopalnictwo

0,02 mln zł
górnictwo  
i kopalnictwo

0,0003 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,01 mln zł
leśnictwo 

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



490,90 mln zł  
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
fizycznych (PIT)

60,00 mln zł 
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
prawnych (CIT)

550,90 mln zł
udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (PIT i CIT)

1 630,10 mln zł  
dochody bieżące

47,80 mln zł
pozostałe dochody bieżące (własne)

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

25,30 mln zł
podatek od czynności 
cywilno-prawnych

224,00 mln zł
podatek 
od nieruchomości

13,00 mln zł
podatek od środków 
transportowych

16,20 mln zł
część rekompensująca

30,70 mln zł
sprzedaż majątku i przekształce-
nie prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności

147,80 mln zł
dotacje unijne

21,00 mln zł
dotacje z funduszy  
celowych i inne

308,40 mln zł
subwencja ogólna

12,40 mln zł
dotacja na  
przedszkola

12,10 mln zł
dotacja na pomoc 
społeczną

1 mln zł
dotacje pozostałe

Dochody budżetu miasta Katowice na 2016 rok

27,90 mln zł
podatki i opłaty 
pozostałe

8,30 mln zł
opłata eksploatacyjna

204,20 mln zł
dochody majątkowe

356,90 mln zł 
dochody z podatków i opłat

10,40 mln zł
dochody ze źródeł 
zagranicznych i dofi-
nansowanie ze źródeł 
krajowych

25,50 mln zł
dotacje z budżetu państwa na 
zadania własne i z porozumienia

173,50 mln zł
dotacje majątkowe

157,20 mln zł
dochody jednostek budżetowych

11,50 mln zł
opłata za zajęcie pasa  
drogowego

14,30 mln zł
pozostałe

4,70 mln zł
dotacje z budżetu 
państwa

10,60 mln zł
udział w dochodach  
zadań zleconych

23,00 mln zł
dochody z majątku

113,00 mln zł
dochody kzgm

292,20 mln zł
część oświatowa

44,20 mln zł
dochody pozostałych  
jednostek
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1 834,30 mln zł
dochody ogółem

173,00 mln zł
dotacje z budżetu państwa na zada-
nia zlecone i z porozumienia

90,90 mln zł
dotacje na świad- 
czenia i dodatki  
wychowawcze

52,80 mln zł
dotacje na świad- 
czenia rodzinne  
i z funduszu  
alimentacyjnego

29,2 mln zł
dotacje na pozostałe 
zadania zlecone

= 1 000 000



425,8 mln zł
wydatki majątkowe

196,10 mln zł
wieloletnie przedsięwzięcia współfi-
nansowane środkami UE

157,50 mln zł
pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia 
inwestycyjne

553,48 mln zł
wynagrodzenia dla pracowników 
jednostek budżetowych oraz składki 
na ZUS i na Fundusz Pracy

158,24 mln zł
dotacje na zadania bieżące

192,06 mln zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki budżetu miasta Katowice na 2017 rok

1 554,7 mln zł  
wydatki bieżące

70,00 mln zł
dotacje dla szkół  
niepublicznych

94,60 mln zł
zasiłki i świadczenia 
z pomocy społecznej  
wypłacane przez 
MOPS604,94 mln zł

zakup usług, materiałów, żywności, 
pomocy naukowych, opłaty, za media, 
składki, czynsze, odszkodowania i inne

17,96 mln zł
wydatki na obsługę długu (odsetki od 
kredytów i pożyczek)

13,77 mln zł
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

14,29 mln zł
wydatki na programy współfinanso-
wane środkami UE

72,20 mln zł
zadania jednoroczne

97,17 mln zł
dofinansowanie  
komunikacji miej-
skiej (wpłata do KZK 
GOP)

46,43 mln zł
zakup usług  
remontowych

41,44 mln zł
rezerwy budżetowe

32,75 mln zł
wpłata do budżetu  
państwa  
na tzw. janosikowe 50,27 mln zł

dotacje dla  
instytucji kultury

18,84 mln zł
dotacje dla orga-
nizacji pozarządo-
wych (ngo)

2,47 mln zł
stypendia i pomoc 
materialna dla 
uczniów

6,12 mln zł
programy z zakresu 
pomocy, polityki 
społecznej i rodziny

7,06 mln zł
programy realizo-
wane przez szkoły  
i placówki oświa-
towe

27,00 mln zł
budowa zintegro-
wanych węzłów 
przesiadkowych

79,43 mln zł
budowa drogi 
krajowej DK 81

38,26 mln zł
budowa 3 basenów  
w dzielnicach

27,64 mln zł
termomodernizacja 
budynków użytecz-
nosci publicznej

15,87 mln zł
budowa układu 
komunikacyjnego 
w południowych 
dzielnicach

17,13 mln zł
zadania objęte 
budżetem obywa-
telskim

2 mln zł
rezerwa ogólna na 
zadania inwesty-
cyjne
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1 980,5 mln zł
wydatki ogółem

89,26 mln zł
świadczenia i dodat-
ki wychowawcze dla 
dzieci Rodzina 500+

6,65 mln zł
budowa 3 hal spor-
towych  
przy szkołach

= 1 000 000



8 

Dotacje z budżetu miasta planowane na 2017 rok

179,84 mln zł
dotacje z budżetu 
miasta

159,07 mln zł  
dotacje bieżące

0,09 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu ochrony  
środowiska

0,22 mln zł
na dofinansowanie zadań 
publicznych szkół wyższych

0,003 mln zł
na zadania z zakresu  
bezpieczeństwa publicznego

71,49 mln zł
dotacje na zadania  
oświatowe

3,4 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

1,17 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu ochrony zdrowia

0,37 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu grobownictwa

70 mln zł
dla 283 niepublicznych  
i publicznych szkół  
i placówek oświatowych

20,49 mln zł
Katowice Miasto 
Ogrodów
– instytucja kultury

9,49 mln zł
Miejska Biblioteka
Publiczna

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

3,99 mln zł
Muzeum Historii 
Katowic

3,05 mln zł
Śląski Teatr Lalki  
i Aktora Ateneum

1,96 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Południe

1,80 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Szopienice - Giszowiec

1,40 mln zł
Zespół Śpiewaków  
Miasta Katowice  
Camerata Silesia

1,37 mln zł
Miejski Dom Kultury
Bogucice-Zawodzie

1,33 mln zł
Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA

1,18 mln zł
Instytucja Promocji  
i Upowszechniania  
Muzyki Silesia 

0,86 mln zł
Miejski Dom 
Kultury Ligota

0,24 mln zł
Śląskie Centrum  
Wolności  
i Solidarności 

2,36 mln zł
dla 13 placówek 
wsparcia dziennego 
dla dzieci  
i młodzieży

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

3,50 mln zł
pomoc finansowa  
dla Samorządu  
Województwa Śląskiego

52,88 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
kultury

10,95 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
sportu dla ok. 80 klubów 
sportowych i ok.  40 uczniow-
skich klubów sportowych

19,27 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
pomocy i polityki społecznej  
oraz pomocy rodzinie  
i pomocy prawnej, w tym dla 
ponad 90 NGO

9,20 mln zł
na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji związa-
nych z ochroną środowiska  
i gospodarki wodnej

3,17 mln zł
na dofinansowanie zadań kato-
wickich uczelni publicznych 

6,86 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu kultury

1,75 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Koszutka

4,22 mln zł
na opiekę nad dzieć-
mi pozostającymi  
w pieczy zastępczej

3,20 mln zł
na opiekę nad dziećmi  
w 15 żłobkach  
niepublicznych

5,14 mln zł
na opiekę nad  
osobami starszymi  
w domach pomocy  
społecznej

1,10 mln zł
dofinansowanie  
5 placówek wsparcia  
dziennego dla  
dzieci i młodzieży

20,77 mln zł
dotacje majątkowe

51,11 mln zł
dla 14 instytucji kultury

= 1 000 000



= 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 251,25 mln zł
administracja i obsługa 84,27 mln zł

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

nauczyciele

administracja  
i obsługa

1 395,48
nauczyciele 1015,18 
administracja i obsługa 380,30

1 230,62
nauczyciele 705,82 
administracja i obsługa 524,80

756,72 
nauczyciele 544,83
administracja i obsługa 211,89

491,97
nauczyciele 356,37
administracja i obsługa 135,60

634,58
nauczyciele 411,72
administracja i obsługa 222,86

660,58
nauczyciele 527,44
administracja i obsługa 133,14

99,05
nauczyciele 83,98
administracja i obsługa 15,07

227,14
nauczyciele 123,37
administracja i obsługa 103,77

30,05
nauczyciele 7,88
administracja i obsługa 22,17

168,35
nauczyciele 168,35

409,79
administracja i obsługa 409,79

2,87 
nauczyciele 2,87

0 10
00

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

6 
00

0

36 szkół podstawowych
76,19 mln zł
nauczyciele 61,56 mln zł 
administracja i obsługa 14,63 mln zł

całkowita liczba etatów  
6 107,20 

Średnia płaca 
4 048 zł nauczyciele 
2 476 zł administracja i obsługanauczyciele 3 947,81

administracja i obsługa 2 159,39

w tym m.in:

zł

średnia płaca 

90 przedszkoli
(w tym oddziały przedszkolne)
57,24 mln zł
nauczyciele 36,87 mln zł 
administracja i obsługa 20,37 mln zł

26 gimnazjów
43,01 mln zł
nauczyciele 34,94 mln zł 
administracja i obsługa 8,06 mln zł

15 liceów
ogólnokształcących
30,18 mln zł
nauczyciele 24,37 mln zł 
administracja i obsługa 5,80 mln zł

6 poradni psychologiczno
-pedagogicznych
5,67 mln zł
nauczyciele 5,06 mln zł 
administracja i obsługa 0,61 mln zł

16 szkół zawodowych
38,26 mln zł
nauczyciele 28,85 mln zł 
administracja i obsługa 9,42 mln zł

25 placówek specjalnych
(licea, przedszkola, inne)
47,22 mln zł
nauczyciele 42,08 mln zł 
administracja i obsługa 5,14 mln zł

placówki wychowania
pozaszkolnego
11,15 mln zł
nauczyciele 6,87 mln zł 
administracja i obsługa 4,28 mln zł

zakwaterowanie uczniów
(internat, schronisko)
1,47 mln zł
nauczyciele 0,60 mln zł 
administracja i obsługa 0,90 mln zł

świetlice
9,79 mln zł
nauczyciele 9,79 mln zł

stołówki szkolne 
i przedszkolne
15,09 mln zł
administracja i obsługa 15,09 mln zł

liczba etatów 

335,52 mln zł
środki na wynagrodzenia

3 443 zł
nauczyciele 3 817 zł
administracja i obsługa 2 444 zł

2 976 zł 
nauczyciele 3 351 zł 
administracja i obsługa 2 472 zł

3 631 zł 
nauczyciele 4 101 zł
administracja i obsługa 2 422 zł

3 898 zł 
nauczyciele 4 365 zł
administracja i obsługa 2 669 zł

3 865 zł 
nauczyciele 4 501 zł
administracja i obsługa 2 691 zł

4 545 zł 
nauczyciele 5 074 zł
administracja i obsługa 2 451 zł

3 647 zł 
nauczyciele 3 860 zł
administracja i obsługa 2 457 zł

3 141 zł 
nauczyciele 3 580 zł
administracja i obsługa 2 618 zł

3 085 zł 
nauczyciele 4 724 zł
administracja i obsługa 2 503 zł

3 681 zł 
nauczyciele 3 681 zł

2 327 zł 
administracja i obsługa 2 327 zł

5 676 zł 
nauczyciele 5 676 zł



75,50 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym m.in:

1439,69
całkowita liczba etatów

komunalny zakład 
gospodarki mieszkaniowej
21,73 mln zł

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej
25,61 mln zł

zakład zieleni miejskiej
10,82 mln zł

Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej
13,44 mln zł
Żłobek miejski
10,36 mln zł

3 placówki opiekuńczo-
wychowawcze
7,14 mln zł

123

Straż Miejska
6,91 mln zł

139

97

32

2 domy 
pomocy społecznej
5,98 mln zł
powiatowy urząd pracy
4,21 mln zł

miejska izba wytrzeźwień
1,85 mln zł

liczba etatów

liczba etatów

200

336
0 10

00

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

zł

średnia płaca

3 907 zł

3 249 zł

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

238

225,75

121,85

463,09

średnia płaca

3 174 zł

4 141 zł

2 911 zł

3 707 zł

3 568 zł

2 702 zł

2 805 zł

3 331 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
32,56 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym m.in:

536
całkowita liczba etatów

9,55

45

72

272

Transport i komunikacja miejska, działalność usługowa
22,45 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym m.in:

398,55
całkowita liczba etatów

miejski zarząd  
ulic i mostów
15,05 mln zł
powiatowy inspektorat
nadzoru budowlanego
0,76 mln zł
katowickie cmentarze
komunalne
2,29 mln zł
zakład targowisk  
miejskich
4,35 mln zł

liczba etatów

0 10
00

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

zł

średnia płaca

4 876 zł

3 103 zł

3 584 zł

3 411 zł

0 
zł

10
00

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 



Administracja publiczna
84,53 mln zł
środki na 
wynagrodzenia

1348,25
całkowita liczba etatów

Kultura i sport
37,53 mln zł
środki  
na wynagrodzenia
w tym m.in:

726,45
całkowita liczba etatów

0 10
00

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

złMiejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji
8,77 mln zł
Miejska Biblioteka  
Publiczna
7,49 mln zł
5 miejskich domów  
kultury
6,16 mln zł
Katowice – Miasto Ogrodów – 
Instytucja Kultury  
im. K. Bochenek
5,83 mln zł
Muzeum historii Katowic
2,95 mln zł

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
Ateneum
2,55 mln zł
Zespół Śpiewaków Miasta  
Katowice Camerata Silesia
1,79 mln zł
Galeria Sztuki  
Współczesnej BWA
1,09 mln zł
Instytucja Promocji  
i Upowszechniania   
Muzyki Silesia
0,90 mln zł

liczba etatów średnia płaca

192,20

184,50

124,75

63

56

49

26,5

20

10,50

2 794 zł

3 050 zł

4 233 zł

3 383 zł

3 346 zł

4 362 zł

3 521 zł

3 685 zł

2 811 zł

0 10
00

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

zł

Urząd Miasta Katowice
78,05 mln zł

Centrum Usług Wspólnych
6,47 mln zł

liczba etatów średnia płaca

1 240

108,25 3 788 zł

3 859 zł
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Pozostałe:
 0,40 mln zł  Transport i łączność
 0,37 mln zł  Kultura fizyczna
 0,34 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.
 0,24 mln zł Pomoc społeczna
 0,18 mln zł Rodzina
 0,12 mln zł Administracja publiczna

7,99 mln zł
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

23,08 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa

2,53 mln zł
Działalność usługowa

0,76 mln zł
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

REMONTY

48,08 mln zł
suma wydatków 
na remonty

36,03 mln zł
remonty  
ogólnomiejskie= 1 000 000 zł

Oświata i wychowanie
Edukacyjna opieka wychowawcza
Szkolnictwo wyższe
Administracja publiczna

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska
Gospodarka mieszkaniowa
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Górnictwo i kopalnictwo

Transport i łączność
Działalność usługowa
Handel
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego
Kultura fizyczna

Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona ppoż.
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rodzina

 Dąbrówka Mała 0,36 mln zł 
 0,28 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,06 mln zł  Rodzina 
 0,03 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

 Bogucice 0,31 mln zł
 0,29 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,02 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

 Szopienice – Burowiec 0,70 mln zł
 0,59 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,05 mln zł  Rodzina
 0,05 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 0,01 mln zł  Pomoc społeczna

  Zawodzie 0,39 mln zł
 0,36 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,02 mln zł  Rodzina
 0,01 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

  Śródmieście 3,12 mln zł
 1,15 mln zł  Oświata i wychowanie  
 0,80 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego
 0,62 mln zł  Administracja publiczna
 0,16 mln zł  Rodzina
 0,14 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,10 mln zł Pomoc społeczna
 0,07 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 0,07 mln zł  Ochrona zdrowia

  Janów – Nikiszowiec 0,23 mln zł
 0,23 mln zł  Oświata i wychowanie

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 0,44 mln zł
 0,18 mln zł  Administracja publiczna
 0,17 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,09 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,01 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

 Giszowiec 0,30 mln zł
 0,21 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,07 mln zł  Rodzina
 0,02 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

 Murcki 0,26 mln zł
 0,26 mln zł  Oświata i wychowanie

 Piotrowice – Ochojec 0,66 mln zł
 0,50 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,09 mln zł  Pomoc społeczna
 0,06 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 0,01 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

 Kostuchna 0,22 mln zł
 0,22 mln zł Oświata i wychowanie

  Wełnowiec – Józefowiec 0,49 mln zł 
 0,45 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,04 mln zł  Rodzina

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

 Zarzecze 0,02 mln zł
 0,02 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego
 

  Koszutka 1,12 mln zł
 0,51 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,47 mln zł  Kultura fizyczna
 0,07 mln zł Ochrona zdrowia
 0,04 mln zł  Rodzina
 0,03 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

 Dąb 0,28 mln zł
 0,10 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,10 mln zł Kultura fizyczna
 0,05 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego
 0,03 mln zł  Pomoc społeczna

 Os. Tysiąclecia 0,46 mln zł
 0,41 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,05 mln zł  Rodzina

  Załęże 0,48 mln zł
 0,23 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,13 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,06 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,03 mln zł  Ochrona zdrowia
 0,02 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 0,01 mln zł  Pozostałe zadania w zakresie  
  polityki społecznej

 Os. Witosa 0,41 mln zł
 0,40 mln zł  Oświata i wychowanie

 Załęska hałda  –
 Brynów 0,80 mln zł
 0,38 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,33 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,08 mln zł  Rodzina

 Ligota – 
 Panewniki 0,57 mln zł
 0,49 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,04 mln zł  Rodzina
 0,03 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,01 mln zł  Kultura i ochrona  
  dziedzictwa  
  narodowego

 Brynów –  
 Os.Zgrzebnioka 0,19 mln zł
 0,16 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,03 mln zł  Rodzina
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Pozostałe:
	 3,17	mln	zł Szkolnictwo  
	 	wyższe 
 2	mln	zł	Rozliczenia	 
	 	 różne
 1,17	mln	zł Ochrona zdrowia 
 1	mln	zł		Bezpieczeństwo	 
	 	publiczne	 
	 	 i	ochrona	ppoż.
 0,52	mln	zł	Pomoc	społeczna
	 0,37	mln	zł	Działalność	 
	 	usługowa	

59,51	mln	zł
Gospodarka	 
komunalna	 
i ochrona  
środowiska

171,62	mln	zł
Transport	
i	łączność

51,29	mln	zł
Oświata	i	wychowanie

33,72	mln	zł
Gospodarka	 
mieszkaniowa

20,49	mln	zł
Administracja  
publiczna

14,58	mln	zł
Rodzina

9,47	mln	zł
Kultura	i	ochrona	 
dziedzictwa	narodowego

5,89	mln	zł
Pozostałe	zadania	 
w	zakresie	polityki	 
społecznej
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			Wełnowiec	–	Józefowiec	3,11	mln	zł
 2,00	mln	zł	Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska	
 0,60	mln	zł		Transport	i	łączność
 0,25	mln	zł		Oświata	i	wychowanie
 0,21	mln	zł		Kultura	fizyczna
	 0,06	mln	zł		Zakupy	inwestycyjne	

planowane	wydatki	majątkowe

425,80	mln	zł
planowane
wydatki
majątkowe

=	1	000	000	zł

46,14	mln	zł
Kultura	fizyczna

4,87	mln	zł  
	Edukacyjna	opieka	 
 wychowawcza

	 Dąbrówka	Mała	2,85	mln	zł
	 1,27	mln	zł	Gospodarka	mieszkaniowa	
 1,06	mln	zł		Oświata	i	wychowanie 
 0,20	mln	zł	Kultura	fizyczna 
	 0,13	mln	zł	Gospodarka	komunalna	i	ochrona		
	 	 środowiska
	 0,12	mln	zł		Transport	i	łączność
	 0,07	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne 

	 Bogucice	4,71	mln	zł
 2,66	mln	zł	Gospodarka	komunalna	i	ochrona		
	 	 środowiska 
	 0,88	mln	zł	Kultura	i	ochrona	dziedzictwa		
	 	narodowego 
 0,45	mln	zł	Oświata	i	wychowanie 
 0,44	mln	zł	Gospodarka	mieszkaniowa
	 0,20	mln	zł		Kultura	fizyczna
	 0,07	mln	zł	Transport	i	łączność
	 0,01	mln	zł		Zakupy	inwestycyjne

	 Szopienice	–	Burowiec	29,29	mln	zł
	13,27	mln	zł		Kultura	fizyczna	 
 6,65	mln	zł		Gospodarka	mieszkaniowa 
	 4,71	mln	zł	Oświata	i	wychowanie 
 3,25	mln	zł	Transport	i	łączność 
 0,68	mln	zł		Gospodarka	komunalna	i	ochrona		
	 	 środowiska 
 0,65	mln	zł	Kultura	i	ochrona
	 	dziedzictwa	narodowego 
	 0,08	mln	zł		Zakupy	inwestycyjne

	 Zawodzie	2,28	mln	zł
	 0,75	mln	zł		Oświata	i	wychowanie	 
 0,68	mln	zł		Gospodarka	mieszkaniowa 
 0,35	mln	zł	Transport	i	łączność
 0,32	mln	zł	Działalność	usługowa 
 0,13	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne
	 0,06	mln	zł		Kultura	i	ochrona
	 	dziedzictwa	narodowego 

	 Śródmieście	26,87	mln	zł
 5,35	mln	zł	 Transport	i	łączność	 
	 4,74	mln	zł		Oświata	i	wychowanie 
 4,19	mln	zł	Gospodarka	mieszkaniowa
 3,95	mln	zł		Pozostałe	zadania	w	zakresie	 
	 	polityki	społecznej 
 3,51	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne
	 3,07	mln	zł Rodzina 
 1,40	mln	zł		Kultura	i	ochrona	dziedzictwa	 
	 	narodowego 
 0,38	mln	zł	Administracja	publiczna
 0,28	mln	zł	Bezpieczeństwo	publiczne	 
	 	 i	ochrona	przeciwpożarowa 

	 Janów	–	Nikiszowiec	8,12	mln	zł
 4,00	mln	zł	Transport	i	łączność	 
 2,00	mln	zł		Oświata	i	wychowanie
	 1,22	mln	zł	Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska
	 0,45	mln	zł	Kultura	fizyczna 
 0,28	mln	zł	Bezpieczeństwo	publiczne	 
	 	 i	ochrona	przeciwpożarowa 
 0,15	mln	zł	Gospodarka	mieszkaniowa
	 0,03	mln	zł	Zakupy	inwestycyjne

	 Os.	Paderewskiego	–
	 Muchowiec	20,85	mln	zł
	 6,40	mln	zł		Oświata	i	wychowanie	 
	 4,83	mln	zł	Edukacyjna	opieka	wychowawcza 
	 4,50	mln	zł	Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska 
 2,20	mln	zł	Transport	i	łączność 
 1,23	mln	zł	Administracja	publiczna 
 0,97	mln	zł Rodzina
 0,30	mln	zł	Gospodarka	mieszkaniowa 
	 0,28	mln	zł	Bezpieczeństwo	publiczne	 
	 	 i	ochrona	ppoż. 
 0,07	mln	zł	Kultura	fizyczna
 0,06	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne

	 Giszowiec	5,04	mln	zł
	 2,52	mln	zł	Gospodarka	mieszkaniowa
	 1,40	mln	zł		Transport	i	łączność 
 0,49	mln	zł	Oświata	i	wychowanie 
 0,31	mln	zł		Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska 
	 0,28	mln	zł	Kultura	fizyczna 
 0,04	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne

	 Murcki	4,59	mln	zł
	 3,47	mln	zł	 Transport	i	łączność 
	 1,06	mln	zł		Oświata	i	wychowanie 
	 0,05	mln	zł		Działalność	usługowa

	 Piotrowice-Ochojec	9,76	mln	zł
 5,99	mln	zł	Oświata	i	wychowanie	 
 2,59	mln	zł		Transport	i	łączność 
	 0,80	mln	zł	Kultura	fizyczna 
	 0,24	mln	zł		Zakupy	inwestycyjne 
 0,14	mln	zł		Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska

	 Podlesie	3,05	mln	zł
	 2,25	mln	zł		Gospodarka	komunalna	 
	 	 	 i	ochrona	środowiska
 0,50	mln	zł	Oświata	i	wychowanie
 0,28	mln	zł	Kultura	fizyczna
 0,02	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne

  Koszutka	7,10	mln	zł	
	 4,80	mln	zł		Oświata	i	wychowanie
	 1,39	mln	zł Rodzina
	 0,49	mln	zł		Gospodarka	mieszkaniowa
	 0,36	mln	zł		Transport	i	łączność
	 0,07	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne 

	 Dąb	1,57	mln	zł
	 0,53	mln	zł		Oświata	i	wychowanie
	 0,39	mln	zł		Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska
	 0,34	mln	zł		Transport	i	łączność
	 0,12	mln	zł		Gospodarka	mieszkaniowa 
 0,10	mln	zł		Kultura	fizyczna 
 0,06	mln	zł		Kultura	i	ochrona	dziedzictwa 
	 	narodowego 
 0,03	mln	zł		Zakupy	inwestycyjne

	 Os.	Tysiąclecia	7,31	mln	zł
	 5,00	mln	zł  Rodzina  
 1,17	mln	zł			Transport	i	łączność
	 0,68	mln	zł		Oświata	i	wychowanie
	 0,39	mln	zł	Gospodarka	komunalna	i	ochrona	 
	 	 środowiska	
	 0,08	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne 

	 Os.	Witosa	4,32	mln	zł
	 2,00	mln	zł		Gospodarka	mieszkaniowa 
	 1,13	mln	zł	Oświata	i	wychowanie
	 1,05	mln	zł	Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska
	 0,10	mln	zł		Transport	i	łączność
	 0,04	mln	zł	Zakupy	inwestycyjne

	 	Załęże	1,72	mln	zł
	 1,45	mln	zł		Transport	i	łączność 
	 0,13	mln	zł	Oświata	i	wychowanie
	 0,10	mln	zł		Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska
	 0,04	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne 

	 Załęska	hałda		–
	 Brynów	10,49	mln	zł
	 9,41	mln	zł		Oświata	i	wychowanie
	 0,82	mln	zł	Transport	i	łączność
	 0,20	mln	zł		Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska
 0,06	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne

	 Ligota	–	
	 Panewniki	17,13	mln	zł
	13,29	mln	zł	Kultura	fizyczna	 
	 1,90	mln	zł		Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska
	 1,03	mln	zł		Gospodarka	mieszkaniowa 
	 0,40	mln	zł	Kultura	i	ochrona	 
	 	dziedzictwa	narodowego
	 0,36	mln	zł		Oświata	i	wychowanie
	 0,15	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne

	 Brynów	–
	 Os.	Zgrzebnioka	16,70	mln	zł
		13,55	mln	zł	Kultura	fizyczna	
 2,60	mln	zł		Transport	i	łączność
	 0,48	mln	zł	Oświata	i	wychowanie 
	 0,07	mln	zł		Zakupy	inwestycyjne

  Zarzecze 3,98	mln	zł
 2,10	mln	zł		Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska
	 1,88	mln	zł	Transport	i	łączność

Oświata	i	wychowanie
Edukacyjna	opieka	wychowawcza
Szkolnictwo	wyższe
Administracja	publiczna 
Zakupy	inwestycyjne

Gospodarka	komunalna	i	ochrona	
środowiska
Gospodarka	mieszkaniowa
Rolnictwo	i	łowiectwo
Leśnictwo
Górnictwo	i	kopalnictwo

Transport	i	łączność
Działalność	usługowa
Handel
Kultura	i	ochrona	dziedzictwa	
narodowego
Kultura	fizyczna

Bezpieczeństwo	publiczne	 
i	ochrona	ppoż.
Ochrona zdrowia
Pomoc	społeczna
Pozostałe	zadania	w	zakresie	polityki	społecznej
Rodzina

	 Kostuchna	25,91	mln	zł
	16,67	mln	zł		Transport	i	łączność
 4,32	mln	zł	Oświata	i	wychowanie
 4,06	mln	zł Rodzina
 0,70	mln	zł		Kultura	fizyczna 
 0,08	mln	zł		Gospodarka	komunalna	 
	 	 i	ochrona	środowiska
 0,08	mln	zł	 Zakupy	inwestycyjne



Edukacja – oświata i opieka wychowawcza

wydatki

83,61 mln zł
finansowanie 31 szkół  
ponadgimnazjalnych  
(w tym 15  liceów  
ogólnokształcących  
i 16 szkół zawodowych)

13,73 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)

176
liczba miejskich przedszkoli, 
szkół i innych placówek 
oświatowych

283
liczba dotowanych szkół  
i placówek oświatowych, 
dla których organem pro-
wadzącym nie jest miasto

34 891
liczba uczniów

3 948
liczba nauczycieli (etaty)  
zatrudnionych w jednost-
kach miejskich

52,60 mln zł
finansowanie 25 szkół 
specjalnych dla dzieci 
i młodzieży

64,14 mln zł 
realizacja zadań remonto-
wych i inwestycyjnych  
w placówkach oświato-
wych, w tym: 

20,07 mln zł komplekso-
wa termomodernizacja 
budynków szkół i placówek 
oświatowych 
18,88 mln zł modernizacja 
bazy szkolnej i przedszkol-
nej przy wykorzystaniu 
środków UE 
6,65 mln zł budowa hal 
sportowych przy szkołach

28,29 mln zł
funkcjonowanie stołówek 
szkolnych i przedszkolnych

6,60 mln zł
funkcjonowanie 6 poradni 
psychologiczno-pedagogicz-
nych, w tym specjalistycznej

3,05 mln zł
zapewnienie bezpłatnego 
przewozu umożliwiającego 
uczniom realizację obowiąz-
ku szkolnego

10,48 mln zł
funkcjonowanie świetlic 
szkolnych

1,92 mln zł
zapewnienie wypoczynku 
dzieci i młodzieży w trakcie 
wyjazdów śródrocznych 
oraz opieki nauczycieli i 
opiekunów podczas ferii

2,63 mln zł
zakwaterowanie uczniów  
w internacie i utrzymanie 
schroniska młodzieżowego

2,06 mln zł
podwyższanie kwalifikacji  
zawodowych nauczycieli

143,10 mln zł
realizacja zadań przez  
36 szkół podstawowych  
i 26 szkół gimnazjalnych

= 1 000 000 bieżące majątkowe

71,49 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

2,47 mln zł
pomoc materialna dla 
uczniów najuboższych 
oraz stypendia dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych

1zł 1zł

3,39 mln zł
dofinansowanie zadań in-
westycyjnych 6 katowickich 
uczelni wyższych

1,40 mln zł
dofinansowanie pracodaw-
com kosztów przygotowa-
nia zawodowego młodzieży

1zł 1zł

72,75 mln zł
bieżące 44,17 mln zł
majątkowe 28,58 mln zł

562,05 mln zł
bieżące 502,71 mln zł
majątkowe 59,34 mln zł

292,24 mln zł
planowana na 2017 rok 
część oświatowa subwencji 
ogólnej (dochody budżetu 
na finansowanie zadań 
oświaty)

0,5 mln zł
ubezpieczenie majątku  
placówek oświatowych

1zł 1zł

0,77 mln zł
podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej w szkołach 
podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych, 
promocja szkół miejskich

Q

69,80 mln zł
funkcjonowanie  
90 przedszkoli  
i oddziałów  
przedszkolnych

14 

wydatkidochody
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Gospodarka komunalna, ochrona środowiska  
i gospodarka mieszkaniowa

wydatki

6 498 285
powierzchnia zieleńców  
i trawników (w m2)

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

110 ha
powierzchnia lasów nie 
stanowiących własności 
skarbu państwa

67
liczba miejskich placów 
zabaw

21,80 mln zł
remonty mieszkań komu-
nalnych gminy, zaliczki do 
wspólnot mieszkaniowych, 
remonty budynków

15,50 mln zł
oświetlenie ulic, placów  
i dróg

7,42 mln zł
prowadzenie postępowań  
i wypłata odszkodowań  
za grunty zajęte pod drogi, 
za niedostarczenie lokali 
socjalnych i pomieszczeń  
tymczasowych

19,82 mln zł
utrzymanie zieleni  
miejskiej

14,08 mln zł
modernizacja i przebudowa 
przestrzeni publicznej, w 
tym budowa stref aktywne-
go wypoczynku

18,71 mln zł
modernizacja i budowa 
oświetlenia, montaż oświe-
tlenia hybrydowego i opraw 
typu LED

1,31 mln zł
zarządzanie i gospodaro-
wanie nieruchomościami 
Skarbu Państwa 

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

20,78 mln zł
oczyszczanie miasta, w tym 
letnie i zimowe utrzymanie 
ulic i dróg

9,69 mln zł
przygotowanie terenów 
pod budownictwo  
mieszkaniowe

14,39 mln zł
utrzymanie cieków wodnych, 
wpustów kanalizacyjnych 
i  deszczowych oraz studni 
rewizyjnych i innych urzą-
dzeń komunalnych oraz 
budowa kanalizacji

1,38 mln zł
utrzymanie schroniska  
dla zwierząt

9,20 mln zł
dofinansowanie mieszkań-
com zmiany systemu  
ogrzewania na  
ekologiczne

263,19 mln zł
bieżące 198,88 mln zł
majątkowe 64,32 mln zł

341,21 mln zł
bieżące 247,98 mln zł
majątkowe 93,23 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

1,92 mln zł
edukacja ekologiczna, 
ochrona zwierząt i obiek-
tów przyrody, badania i 
analizy z zakresu ochrony 
środowiska

104,51 mln zł
administrowanie, eksploata-
cja i zarządzanie nierucho-
mościami gminy

47,08 mln zł
system gospodarowania 
odpadami komunalnymi,  
w tym odbiór odpadów  
od mieszkańców, akcje 
ekologiczne

33,60 mln zł
modernizacja budynków 
komunalnych, budowa  
budynków mieszkalnych

wydatkidochody



8 264 średniorocz-
na liczba osób/dzieci/
uczniów objęta ubezpie-
czeniem zdrowotnym

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

622 liczba dzieci prze-
bywająca w rodzinach 
zastępczych funkcjonu-
jących na terenie  
Miasta oraz na terenie 
innych powiatów

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

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

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

wydatkidochody

1 445 
liczba miejsc w żłob-
kach funkcjonujących 
na terenie Miasta,  
w tym: 
789 – w Żłobku  
Miejskim 
666 – w żłobkach  
niepublicznych

1042 
liczba dzieci korzysta-
jąca z usług ośrodków 
rehabilitacyjno-eduka-
cyjno-wychowawczych

20 020
liczba dzieci otrzymują-
ca świadczenie wycho-
wawcze 500 plus

195 liczba miejsc  
w warsztatach terapii 
zajęciowej funkcjo-
nujących na terenie 
Miasta 

639 
liczba mieszkańców 
Katowic skierowana 
do domów pomocy 
społecznej na terenie 
innych powiatów

4 996 
liczba dzieci korzystają-
ca z dożywiania  
w żłobkach, przedszko-
lach, szkołach

12
liczba punktów 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej

211,76 mln zł
bieżące 197,98 mln zł
majątkowe 13,78 mln zł

361,89 mln zł
bieżące  338,74 mln zł
majątkowe 23,15 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

4,26 mln zł
wsparcie osób niepełno-
sprawnych, w tym dopłata 
do warsztatów terapii 
zajęciowej, zakup usług  
w ośrodkach rehabilitacyj-
nych dla dzieci i młodzieży

0,98 mln zł
pozostała działalność  
z zakresu ochrony zdrowia, 
pomocy społecznej  
i polityki społecznej

1,34 mln zł
wspieranie placówek  
ochrony zdrowia (szpitale  
i przychodnie, LPR)

22,38 mln zł
opieka na dzieckiem  
objętym pieczą zastępczą 
(rodziny zastępcze, placówki 
opiekuńczo - wychowawcze)

10,75 mln zł
zwalczanie uzależnień,  
w tym funkcjonowanie izby 
wytrzeżwień i przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie,  
profilaktyka, promocja  
i ochrona zdrowia

39,63 mln zł
składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, zasiłki z po-
mocy społecznej, wypałata 
dodatków mieszkaniowych, 
pomoc dla repatriantów

1zł
1zł

22,21 mln zł
koszty obsługi oraz roz-
liczenie zadań z zakresu 
ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, świadczeń 
rodzinnych i polityki spo-
łecznej

1zł
1zł

36,18 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

5,92 mln zł
aktywizacja i standaryzacja 
usług rynku pracy, w tym 
funkcjonowanie Powiato-
wego Urzędu Pracy, roboty 
publiczne i prace społecznie 
użyteczne

17,13 mln zł
działania z zakresu obrony 
cywilnej i ochrony 
przeciwpożarowej, w tym 
funkcjonowanie Straży 
Pożarnej i ochotniczych 
straży (OSP), wyposażenie  
w sprzęt i modernizacja 
obiektów

5,01 mln zł
dożywianie w żłobkach, 
przedszkolach, szkołach, 
środowiskowych domach 
samopomocy i jadłodaj-
niach

0,73 mln zł
nieodpłatna pomoc 
prawna

§

24,44 mln zł
modernizacja i budowa 
obiektów pomocy społecznej 
i polityki społecznej, żłobków 
– zadania współfinansowane 
środkami Unii Europejskiej

16,82 mln zł
opieka nad dzieckiem do lat 
3 , w tym funkcjonowanie 
Żłobka Miejskiego i dopłata 
do dzieci w placówkach 
niepublicznych

10,84 mln zł
ochrona porządku pu-
blicznego, w tym funkcjo-
nowanie Straży Miejskiej, 
przeciwdziałanie skutkom 
zdarzeń kryzysowych

2,67 mln zł
wspieranie rodziny   
i opieka nad dzieckiem  
w tym placówki  
wsparcia dziennego  
dla dzieci i młodzieży

1zł
1zł

140,64 mln zł
wypłata świadczeń wy-
chowawczych, świadczeń 
rodzinnych i z funduszu 
alimentacyjnego

wydatki
16 



Kultura i sport

wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

580 000
liczba osób korzystają-
cych z obiektów sporto-
wych

834 600
liczba uczestników im-
prez i projektów kultu-
ralnych

14
liczba dotowanych  
instytucji kultury

28
liczba obiektów sporto-
wych administrowanych 
przez MOSiR

357
ilość miejsc pamięci  
narodowej na terenie 
Miasta

18,77 mln zł
działalność Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji wraz z 28 obiektami 
sportowymi

10,99 mln zł
rozwój sportu oraz 
wsparcie działalności 
stowarzyszeń / klubów 
sportowych – szkolenie 
dzieci i młodzieży

6,76 mln zł
organizacja imprez i za-
rządzanie Halą Widowi-
skowo-Sportową Spodek

2,44 mln zł
współfinansowanie 
działalności państwo-
wej instytucji kultury 
Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego 
Radia oraz samorządo-
wej instytucji kultury 
Śląskie Centrum Wolno-
ści i Solidarności

3,08 mln zł
współorganizacja imprez  
sportowych o charakte-
rze ogólnopolskim  
i międzynarodowym

2
1

3

48,67 mln zł
działalność kulturalna  
12 miejskich instytucji 
kultury, w tym realizacja 
dużych imprez kultural-
nych, 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

1,88 mln zł
ochrona zabytków oraz 
tworzenie i remont 
miejsc pamięci narodowej

0,47 mln zł
upowszechnianie tury-
styki i krajoznawstwa 
- materiały informacyjne, 
imprezy turystyczne

2,00 mln zł
wspieranie przedsięwzięć 
kulturalnych i artystycz-
nych oraz wybitnych 
twórców i animatorów 
kultury, w tym: 
1,10 mln zł 
w ramach współpracy  
z organizacjami pozarzą-
dowymi

3,50 mln zł
rewitalizacja zabytko-
wych budynków w Strefie 
Kultury – pomoc finan-
sowa dla Samorządu 
Województwa Śląskiego

51,30 mln zł
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne miejskich 
instytucji kultury oraz 
inwestycje w komplek-
sach sportowych, w tym: 
38,26 mln zł 
budowa 3 basenów  
w dzielnicach

1zł
1zł

14,16 mln zł
bieżące 3,06 mln zł
majątkowe 11,10 mln zł

149,86 mln zł
bieżące 94,25 mln zł
majątkowe 55,61 mln zł

17 
wydatki



Transport i usługi

1,90 mln zł
planowanie przestrzenne 
(sporządzanie planów, 
korekty, analizy)

1,31 mln zł
geodezja i kartografia  
(opracowania oraz gro-
madzenie i aktualizacja 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjno-Kartogra-
ficznego)

2,57 mln zł
funkcjonowanie 
międzynarodowego
centrum kongreso-
wego

0,38 mln zł
utrzymanie szaletów 
miejskich

0,91 mln zł
realizacja zadań przez 
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego

330 zł/rok
dofinansowanie kosztów 
komunikacji zbiorowej  
na 1 mieszkańca

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

172 szt.
liczba sygnalizacji  
świetlnych

2 848 zł
miesięczny koszt utrzy-
mania szaletu 

14 szt.
plany zagospodarowania 
przestrzennego  
na 2017 rok

318,1 km
długość dróg gminnych

długość dróg publicznych  
w granicach miasta:

198,6 km  
powiatowych

2,5 km
wojewódzkich

32,6 km
krajowych

18 

wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

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

?

26,79 mln zł
utrzymanie miejskiej in-
frastruktury drogowo-
mostowej zarządzanej 
przez Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów

MZUiM

?

1,65 mln zł
likwidacja utrudnień 
w ruchu drogowym, 
modelowanie i prognozo-
wanie ruchu, rowerowy 
transport miejski

!

89,45 mln zł
bieżące 5,12 mln zł
majątkowe 84,33 mln zł

305,41 mln zł
bieżące 133,42 mln zł
majątkowe 171,99 mln zł

wydatki

171,99 mln zł
realizacja zadań inwesty-
cyjnych, w tym z zakresu 
przebudowy dróg  
i budowy infrastruktury  
drogowej, w tym:
79,43 mln zł rozbudowa 
Drogi Krajowej Nr 81 od 
węzła autostrady A4 z DK 
86 do budowanego węzła  
z ul. Armii Krajowej
27,25 mln zł Katowicki 
System Zintegrowanych 
Węzłów Przesiadkowych

97,17 mln zł
dofinansowanie lokalne-
go transportu zbiorowe-
go (wpłata do Komunika-
cyjnego Związku 
Komunalnego Górnoślą-
skiego Okręgu Przemy-
słowego)



19 

wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

101,72 mln zł
zadania administracyjne  
realizowane przez Urząd 
Miasta Katowice

Administracja publiczna

16,09 mln zł
bieżące 13,97 mln zł
majątkowe 2,12 mln zł

152,19 mln zł
bieżące 131,70 mln zł
majątkowe 20,49 mln zł

20,44 mln zł
inwestycje w infrastruk-
turę administracyjną, 
budowa archiwum, 
informatyzacja Urzędu

0,09 mln zł
wypłata świadczeń 
pieniężnych: rekompensu-
jących utracone zarobki 
żołnierzom rezerwy, 
którzy odbyli ćwiczenia 
wojskowe, akcja kurier-
ska, przeprowadzenie 
kwalifikacji wojskowej, 
szkolenia obronne

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

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

0,76 mln zł
przynależność Miasta do 
organizacji i stowarzy-
szeń krajowych i między-
narodowych

18,80 mln zł
promocja Miasta w kraju 
i poza granicami, usługi 
doradcze, publikacje, 
wydawnictwa, produkcja 
filmów informacyjnych, 
komunikacja społeczna, 
w tym:
9,00 mln zł promocja 
turystyki biznesowej
5,40 mln zł promocja po-
przez organizację dużych 
imprez sportowych

1 240
liczba zatrudnionych  
w Urzędzie Miasta  
Katowice (w etatach)

28
liczba radnych

19 
liczba rad jednostek 
pomocniczych

288
liczba radnych Rad 
Jednostek  
Pomocniczych

1,50 mln zł
funkcjonowanie Rady 
Miasta Katowice, Rad 
Jednostek Pomocniczych 
i Młodzieżowej Rady 
Miasta

8,29 mln zł
obsługa finansowo-księ-
gowa jednostek (CUW)

1zł
1zł

wydatki



Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia

1,16%
udział planowanych wydatków 
na obsługę długu w wydatkach 
bieżących 

1,79%
udział obowiązkowej wpłaty do 
budżetu państwa w dochodach 
budżetu ogółem

685,36 mln zł
zadłużenie Miasta z tytułu 
kredytów i pożyczek na dzień  
31.12.2017 r.

43,44 mln zł
rezerwy budżetowe
w tym:
17,72 mln zł rezerwy 
celowe na odprway 
emerytalne i rentowe, 
nagrody dla pedagogów, 
wynagrodzenia oraz 
podwyżki dla nauczycieli, 
odprawy dla zwalnianych 
pracowników
12,50 mln zł rezerwa 
ogólna
5,40 mln zł rezerwa celo-
wa na zadania z zakresu 
zarządzania kryzysowego 
i usuwania skutków klęsk 
żywiołowych
3,52 mln zł rezerwa celo-
wa na inicjatywy lokalne, 
zadania budżetu obywa-
telskiego i zadania RJP
2,00 mln zł rezerwa celo-
wa na usuwanie awarii i 
remonty nieprzewidziane  
w placówkach oświato-
wych
2,00 mln zł rezerwa celo-
wa na program poprawy 
bezpieczeństwa
0,30 mln zł  
rezerwa celowa na 
wdrażanie centralnego 
rozliczenia podatku VAT

32,75 mln zł
wpłata do budżetu 
państwa na część równo-
ważącą subwencji ogólnej 
– tzw. janosikowe

0,01 mln zł
opłaty za usługi  
bankowe, w tym przelewy 
zagraniczne

314,42 mln zł
bieżące 314,42 mln zł

107,93 mln zł
bieżące 105,93 mln zł
majątkowe 2 mln zł

17,96 mln zł
zapłata odsetek od za-
ciągniętych przez Miasto 
kredytów i pożyczek

%

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

= 1 000 000 bieżące majątkowe

1zł
1zł

1zł
1zł

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

wydatkidochody

wydatki
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Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017–2035
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0,84 mln zł
Budowa boiska do piłki 
nożnej z trawy  
syntetycznej  
na Osiedlu Witosa 

Śródmieście 29 504 os. 0,66 mln zł
 0,28 mln zł  3 punkty kamerowe przyłączane do systemu KISMIA  
   zlokalizowane na: 
   1) rogu ul. Mikołowskiej i Kozielskiej, 
   2) rogu ul. Kozielskiej i Wilimowskiego, 
   3) rogu ul. Wilimowskiego i Raciborskiej 
 0,10 mln zł   Zielone okolice ul. Mikołowskiej
 0,10 mln zł   Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych pozadydaktycznych i świetli- 
   cowych poprzez zakup sprzętu multimedialnego oraz aranża-
   cje wnętrz (Szkoła Podstawowa nr 15)
 0,06 mln zł  Budowa miejsc parkingowych wraz z restrukturyzacją  
   trawnika przy placu Rostka
 0,03 mln zł  Słoneczna Biblioteka Jedynki - modernizacja wypożyczalni  
   i sali audiowizualnej  (Szkoła Podstawowa nr 1)
 0,03 mln zł  Trawniki bez samochodów – przywracanie zieleni w miej-
   scach zniszczonych przez nielegalnie parkujące pojazdy
 0,02 mln zł   Czytam – wypożyczam w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicz- 
   nej w Katowicach przy ul. Ligonia 7
 0,02 mln zł „Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi” – J. Vallee des  
   Barreaux. Zakup nowości wydawniczych (drukowanych  
   i audiobooków) oraz sprzętu komputerowego dla Filii nr 13  
   Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowanej przy ulicy  
   Młyńskiej 5
 0,02 mln zł  Ustawienie stojaków na rowery i słupków 
 0,01 mln zł  Zakup nowych książek dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki  
   Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14

Os. Paderewskiego – Muchowiec 11 347 os. 0,83 mln zł
 0,30 mln zł  Renowacja ścieżki przy stawie Łąka
 0,28 mln zł  Monitoring dla Os. Paderewskiego – Muchowiec 
 0,17 mln zł  Odnowienie boiska Szkoły Podstawowej nr 12 i nowe atrakcje  
   w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 55 w Katowicach 
 0,07 mln zł  Strefa Fitness przy stawie Łąka (Katowicki Park Leśny) 
 0,01 mln zł  Doposażenie oraz wsparcie bieżącej działalności Filii nr 23  
   Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach,  
   ul. Paderewskiego 65

Koszutka 11 201 os. 0,59 mln zł
0,36 mln zł Jeździć i mieszkać po ludzku!  (ul.Ordona 10–16)  
 0,09 mln zł Wymiana nawierzchni między pawilonem Społem, a budyn- 
   kiem mieszkalnym przy Alei Korfantego 64 oraz przy  
   budynkach ul. Broniewskiego 1b 
0,04 mln zł  Broniewskiego – północ: uporządkowanie i odnowienie  
   terenu (skwer między ul. Wyszyńskiego 8–10,  
   a ul. Broniewskiego 11–13) 
 0,04 mln zł   Kulturalna Koszutka 2017 (MDK Koszutka ul. Grażyńskiego 47) 
0,03 mln zł  Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 11  
   (MBP ul. Grażyńskiego 47) 
0,03 mln zł  Nowe miejsca postojowe przy ul. Sokolskiej 
0,01 mln zł  Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej nr 62  
   im. Józefa Kocurka w Katowicach przy ul. Ordona 3d

Bogucice 14 698 os. 0,80 mln zł
 0,44 mln zł  Renowacja elewacji budynku z czerwonej cegły wchodzącego  
   w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Katowicach 
 0,20 mln zł  Budowa Strefy aktywności mieszkańca przy ul. Wiązowej –  
   jako miejsca aktywnego wypoczynku
 0,12 mln zł  Wietrzymy nasz dom kultury – wykonanie klimatyzacji opar- 
   tej na systemie wentylacji istniejącej już w sali widowiskowej  
   oraz wykonanie instalacji wymuszonej wentylacji pomiesz- 
   czeń piwnicznych Działu Bogucice MDK Bogucice-Zawodzie  
   ul. Markiefki 44 a
 0,03 mln zł  Zakup nowości wydawniczych, prenumerata czasopism,  
   dofinansowanie działań służących ułatwieniu społeczności  
   lokalnej dostępu do kultury oraz zakup sprzętu komputero- 
   wego dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej   
   w Katowicach-Bogucicach
 0,01 mln zł  Zakup nowych książek dla Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki  
   Publicznej przy ul. Markiefki 44a

Załęże 10 185 os. 0,74 mln zł
 0,70 mln zł  Realizacja zadania w zakresie przebudowy układu drogowego,  
   miejsc parkingowych, chodników i zieleńców przy  
   ul. Ondraszka, Janasa, Gminna, Wyplera
 0,04 mln zł   Bezpieczny plac zabaw i boisko szkolne  
   (Szkoła Podstawowa nr 20)

Os. Witosa 12 491 os. 0,78 mln zł
 0,54 mln zł  Budowa placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią oraz  
   modernizacja piaskownic na terenie ogródków Miejskich  
   Przedszkoli nr 13, 85, 94 w Katowicach wraz z monitoringiem
 0,20 mln zł   Modernizacja stref sportowych przy boiskach Zespołu Szkół 
   Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach
 0,03 mln zł  Kreatywne strefy gier na placu zabaw na Osiedlu Sławka
 0,01 mln zł  Zakup 2 zestawów komputerowych dla Filii nr 12 Miejskiej  
   Biblioteki Publicznej w Katowicach ul. Witosa 18b.  
   Zakup konsoli ruchu

Os. Tysiąclecia 22 217 os. 1,35 mln zł
 0,84 mln zł  Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci  
   i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem  
   i urządzeniem parkingu samochodowego
 0,39 mln zł   Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji pomiędzy  
   budynkami „kukurydz” przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9
 0,05 mln zł  Interaktywna strefa dla małego i dużego  
   (Szkoła Podstawowa nr 66, al. Bolesława Krzywoustego)
 0,03 mln zł  Zakup nowości książkowych i audiobooków dla zbiorów  
   Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 25 w Katowicach –  
   Osiedle Tysiąclecia. Zakup wyposażenia kącika czytelnika  
   dla dzieci młodszych 
 0,03 mln zł   Roztańczone buty – obuwie ludowe i estradowe dla dzieci  
   i młodzieży Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki przy Młodzieżo- 
   wym Domu Kultury w Katowicach oraz grup tanecznych  
   osiedla Tysiąclecia 
 0,02 mln zł  Zakup nowości książkowych, audiobooków i zestawu kompu- 
   terowego dla Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
   w Katowicach

Dąb 7 595 os. 0,84 mln zł
0,26 mln zł  Zielony Wypoczynek – rewitalizacja zdewastowanego boiska  
   osiedlowego na skwerek wypoczynkowy pomiędzy budynka- 
   mi ulic: Gruszowa 1, 3 i 7, Morelowa 12, Jabłoniowa 42,  
   44 i 46 

 0,13 mln zł   Bezpieczny ciąg spacerowy – budowa chodnika na terenie  
   zielonym przyległym do Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”  
   – filia „Dąb” przy ulicy Krzyżowej 1 – do strony wschodniej  
   pawilonu przy ulicy Jabłoniowej, wraz z rewitalizacją terenu  
   zielonego 
 0,12 mln zł   Remont drogi dojazdowej i chodnika do budynków zlokalizo- 
   wanych w Katowicach przy ulicy Dębowej 17a, 19a, 21a i 23a
 0,11 mln zł   Remont chodników na terenie Osiedla Ducha wraz z pracami  
   towarzyszącymi (trawnik, drzewa) 
 0,11 mln zł   Naprawa drogi dojazdowej do budynku wspólnoty mieszka- 
   niowej zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 30, 30a, 30b,  
   30c w Katowicach 
 0,09 mln zł   Wyposażenie sali Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha  
   Korfantego przy ul. Agnieszki 2 w 20 stanowisk  
   komputerowych 
 0,02 mln zł   Zakup nowości wydawniczych, gier planszowych i wyposaże- 
   nia Filii nr 17 (Miejska Biblioteka Publiczna ul. Krzyżowa 1)

Wełnowiec – Józefowiec 17 770 os. 0,56 mln zł
0,18 mln zł   Reorganizacja istniejących parkingów przy ul. Mikusińskiego  
   i Kotlarza – utworzenie dodatkowych miejsc postojowych  
   dla mieszkańców 
0,21 mln zł   Street workout park w dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec
 0,11 mln zł  Rewitalizacja asfaltowego placu pomiędzy budynkami  
   ul. Słoneczna 71 i 73
 0,03 mln zł   Doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 82 im. Dzieci  
   z Leszczynowej Górki w Katowicach w sprzęt multimedialny  
   wraz z podestem scenicznym w celu uatrakcyjnienia zajęć  
   odbywających się w przedszkolu
 0,02 mln zł  Dzielnicowy System Informacji w ramach tego systemu,  
   projekt przewiduje posadowienie 3 dużych gablot  
   wolnostojących w centralnych punktach dzielnicy   
   Wełnowiec – Józefowiec
 0,01 mln zł   Zakup książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicz- 
   nej Filii nr 6. Wyposażenie Filii usprawniające działania  
   biblioteki (MBP Filia nr 6 ul. Bytomska 8a)  
 
 

Budżet obywatelski

3 mln zł
zadania 
ogólnomiejskie

2,10 mln zł
Tężnia solankowa dla Katowic 
(Ligota Park Zadole  
ul. Wczasowa)

0,06 mln zł
Bezpieczne Katowice – 
zakup profesjonalnego 
sprzętu ratowniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Katowicach - Kostuchnie
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Załęska Hałda – Brynów część zach. 14 960 os. 0,86 mln zł
 0,82 mln zł   Budowa nowych chodników – ul. Kredytowa 15–17,  
   Rolna 51–Gołby, Kossak-Szczuckiej 41, Wodospady 56–66a,  
   57–67c oraz nowych miejsc parkingowych – Orkana 4–6–8– 
   10, Rolna 18g–20g, 20–20c, Ligocka 66, Kossak-Szczuckiej  
   43–45 i Kredytowa 15–17 (z latarniami)
 0,02 mln zł   Montaż piłkochwytów przy kompleksie boisk Szkoły Podsta 
   wowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 
 0,02 mln zł  Wyposażenie kącika dla dzieci, zakup sprzętu komputerowe- 
   go oraz nowości wydawniczych dla Filii nr 32 Miejskiej  
   Biblioteki Publicznej w Katowicach (ul. Grzyśki 19a)
 0,004 mln zł  Osadzenie Kamienia Granicznego upamiętniającego historyczną  
   granicę Ligoty i Brynowa

Brynów – Os. Zgrzebnioka część wsch. 6 691 os. 0,27 mln zł
 0,21 mln zł  Wykonanie elewacji oraz remontu wyjścia ewakuacyjnego  
   i zejścia do piwnicy w Miejskim Przedszkolu nr 92 w Katowicach  
 0,05 mln zł   Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5 oraz  
   przygotowanie kanałów komunikacji ludności z Radą Dzielnicy  
   (zajęcia ogólnodostępne, spotkania z ciekawymi mieszkańcami  
   oraz stworzenie klubu seniora: Szkoła Podstawowa nr 65  
   im. Gustawa Morcinka, ul. Kukułek 2a. Miejsca rozmieszczenia  
   4 tablic informacyjnych: ul. Kukułek, ul. Gawronów, ul. Piękna,  
   ul. Brynowska) 
 0,01 mln zł   Brynowska Biblioteka dla mieszkańców – mieszkańcy  
   dla Biblioteki (MBP Filia nr 8 ul. Brynowska 53a)

Ligota-Panewniki 30 408 os. 1,37 mln zł
 0,53 mln zł   Strefa aktywności fizycznej Małpi Gaj – Kokociniec. Siłownia  
   plenerowa typu Fit Park z parkiem Street Workout
 0,30 mln zł  Strefa Rekreacji w Starych Panewnikach – budowa placu zabaw  
   dla najmłodszych mieszkańców oraz modernizacja istniejącego  
   boiska piłkarskiego
 0,26 mln zł  Rower miejski dla Ligoty i Panewnik
 0,25 mln zł   Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Przyroda nad Kłodnicą, czyli  
   Szlakiem Dzika wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych  
   na osiedlu Sadyba
 0,02 mln zł   Franciszkańska – dobry adres! Wspomagamy biblioteki  
   (MBP Filia nr 7 ul. Franciszkańska 25, MBP Filia nr 5  
   ul. Franciszkańska 33)

Zawodzie 12 297 os. 0,78 mln zł
 0,52 mln zł  Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Szkole  
   Podstawowej nr 31. Boiska szkolne kolorowe i bezpieczne –  
   wspólny wypoczynek dla mieszkańców Zawodzia
 0,11 mln zł  Cyfrowa Eksplozja Wiedzy – przebudowa i adaptacja pomiesz- 
   czenia pod supernowoczesną pracownię multimedialno-eduka- 
   cyjną w MDK Bogucice – Zawodzie wraz z jej wyposażeniem
 0,11 mln zł   Aktywne Zawodzie! Żyj zdrowo i sportowo! – remont i wyposa- 
   żenie małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1  
   w Katowicach
 0,03 mln zł   Wyposażenie (meble i artykuły dekoracyjne) oraz zakup nowych  
   książek dla Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
   w Katowicach, przy al. Roździeńskiego 88 A
 0,02 mln zł   Zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  
   Filii nr 31 ul. Marcinkowskiego 13

Dąbrówka Mała 5 324 os. 0,51 mln zł
 0,20 mln zł  Activ – Plac c.d. realizacji – Zielony Zakątek
 0,13 mln zł  Rewitalizacja Parku w Dąbrówce
 0,12 mln zł   Remont miejsc postojowych w rejonie ul. Wiertniczej
 0,07 mln zł   Bezpieczna Dąbrówka Mała – doposażenie Ochotniczej Straży  
   Pożarnej w Katowicach-Dąbrówce Małej w sprzęt ratowniczo- 
   gaśniczy umożliwiający niesienie skutecznej pomocy  
   mieszkańcom Dąbrówki Małej 

Szopienice–Burowiec 15 126 os. 0,89 mln zł
 0,22 mln zł   Siłownia Plenerowa (ul. Borki) 
 0,21 mln zł   Bezpieczny, radosny i kolorowy plac zabaw dla dzieci z Bagna –  
   doposażenie
 0,21 mln zł  Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców Burowca i okolic
 0,11 mln zł  Sprzęt multimedialny dla Szkoły Podstawowej nr 44 oraz  
   bezprzewodowy internet dla mieszkańców Szopienic 
 0,11 mln zł  Modernizacja sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 42  
   w Katowicach
 0,03 mln zł   Zakup nowości i doposażenie Filii nr 36 Miejskiej Biblioteki  
   Publicznej przy ul. Gen. Hallera 28 
 0,01 mln zł   Marzeń nigdy dość (Miejskie Przedszkole nr 65)

Janów-Nikiszowiec 10 295 os. 0,73 mln zł
 0,28 mln zł   Monitoring dla Janowa 
 0,28 mln zł   Modernizacja placu zabaw przy ul. Szopienickiej 21, 23, 25
 0,15 mln zł  Róże Nikiszowca (Plac Wyzwolenia 4)
 0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych doposażenie Filii nr 21 Miejskiej  
   Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Zamkowej 45

Giszowiec 16 998 os. 1,04 mln zł
 0,43 mln zł   Wymiana ogrodzenia Miejskie Przedszkole nr 91, remont tarasu  
   i boiska z wymianą podłoża na poliuretanowe
 0,28 mln zł  Siłownia Parkowa (Park Giszowiecki) 
 0,20 mln zł  Aleja spacerowa za budynkiem Wojciecha 7a-7h od pawilonów  
   usługowo-handlowych w kierunku obiektów użyteczności  
   publicznej: żłobka, ośrodka terapii zajęciowej dla osób niepeł- 
   nosprawnych, przedszkola i gimnazjum 
 0,11 mln zł  Ładny skwerek na Wojciecha 
 0,02 mln zł  Remont fragmentu elewacji w przyziemiu budynku w celu  
   poprawy bezpieczeństwa i estetyki (Ośrodek Rehabilitacyjno- 
   Wychowawczy im. dr M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej, ul. Gościnna 8)

Piotrowice-Ochojec 23 905 os. 1,22 mln zł 
 0,42 mln zł  Parkingi na osiedlu Odrodzenia 
 0,35 mln zł  Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy  
   Miejskim Przedszkolu nr 93 w Piotrowicach  
 0,14 mln zł  Rowerem miejskim po Ochojcu, Piotrowicach i dalej… 
 0,09 mln zł  Remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 84  
   w Katowicach 
 0,08 mln zł   Rewitalizacja i aranżacja terenów zielonych na Osiedlu  
   Szenwalda i doposażenie placu zabaw 
 0,06 mln zł  Miasteczko rowerowe – nasze marzenie, swym głosem  
   wspomagasz jego spełnienie (teren Szkoły Podstawowej  
   nr 27, ul. Łętowskiego 18) 
 0,06 mln zł   Modernizacja placu zabaw przy ul. Poprzecznej 
 0,02 mln zł   Zakup nowych książek, sprzętu komputerowego i konsoli  
   do gier wraz sensorem Kinect dla Filii nr 10 Miejskiej  
   Biblioteki Publicznej w Katowicach ul. Radockiego 70a 
 0,01 mln zł   Zakup audiobooków i sprzętu komputerowego dla  
   Miejskiej Biblioteki Publicznej filii nr 9 w Katowicach  
   (MBP Filia nr 9 ul. Gen. Jankego 183) 

Zarzecze 2 403 os. 0,44 mln zł
 0,29 mln zł   Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych  
   w rejonie skrzyżowania ulicy Grota-Roweckiego z ulicą  
   Kopaniny Lewe 
 0,05 mln zł   Budowa chodnika w pasie drogi ul. Grota-Roweckiego  
   w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinku:  
   od skrzyżowania z ulicą Kopaniny Lewe do przystanku  
   autobusowego Zarzecze Węgorzy 
 0,04 mln zł  Szeroko pojęte działania na rzecz integracji środowisk  
   przeznaczone dla młodzieży i mieszkańców dzielnicy   
   Zarzecze, w tym emerytów, rencistów i gospodyń domowych 
 0,03 mln zł  Dzieci i młodzież z Zarzecza – Poznajmy się! c.d.  
   (MDK Południe Filia nr 3 ul. P. Stellera 4) 
 0,02 mln zł  Z kijkami po zdrowie (MDK Południe Filia nr 3 ul. P. Stellera 4)

Kostuchna 9 584 os. 0,65 mln zł
 0,17 mln zł  Multimedialna i nowoczesna szkoła. Doposażenie klas  
   lekcyjnych w nowoczesne meble i sprzęt multimedialny  
   w formie systemu komputerowych stanowisk typu  
   terminal, tablic interaktywnych i sprzęt ICT  
   (Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Kazimierza Lepszego 2)
 0,15 mln zł  Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy  
   Kostuchna: doposażenie placu zabaw Miejskiego  
   Przedszkola nr 42 wraz z wymianą ogrodzenia przy ulicy  
   Boya-Żeleńskiego
 0,11 mln zł   Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej Dni Kostuch- 
   ny 2017 (Stadion UKS MK Górnik ul. T. B. Żeleńskiego 96c)
 0,07 mln zł   Bezpieczne Południe Katowic – zakup profesjonalnego  
   sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
   w Katowicach-Kostuchnie
 0,06 mln zł  Urządzenie harcówki letniej wraz z kręgiem ogniskowym  
   (altana) i wyposażeniem dla dzieci i młodzieży z Kostuchny  
   (Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi) 
 0,03 mln zł  Motywacja młodzieży gimnazjalnej do programowych  
   i pozaprogramowych działań edukacyjnych na nowocze- 
   snych nośnikach informatycznych poprzez zakup tablicy  
   multimedialnej z oprzyrządowaniem (Gimnazjum nr 18  
   z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wantuły 11) 
 0,03 mln zł  Spotkania integracyjne: Śląsk – tu mieszkam chcę go lepiej  
   poznać i zrozumieć (MDK Południe T. B. Żeleńskiego 83) 
 0,02 mln zł  Organizacja rodzinnych turniejów sportowych dla społecz- 
   ności lokalnej oraz zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego  
   (Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wantuły 11) 
 0,02 mln zł  Zielona Kostuchna – warsztaty ekologiczno-kreatywne dla  
   dzieci (MDK Południe ul. T. B. Żeleńskiego 83) 
 0,02 mln zł  Zakup tablicy interaktywnej i dwóch komputerów stacjo- 
   narnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 27  
   przy ul. Szarych Szeregów 62

Podlesie 6 020 os. 0,27 mln zł
 0,05 mln zł  Festyn Integracyjny Dni Podlesia 
 0,04 mln zł   Inteligentna Szkoła – Lepszy start! (Szkoła Podstawowa nr 21) 
 0,04 mln zł   Zakup wyposażenia sal dla Miejskiego Przedszkola nr 71 
 0,04 mln zł  Spotkania Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej  
   (MDK Południe Filia Podlesie ul. Sołtysia 25) 
 0,04 mln zł  Klub Podróżnika „Rajza” przy MDK Południe w Katowicach  
   Filia nr 4 w Podlesiu 
 0,02 mln zł  Po naszemu – Podtrzymywanie tradycji regionalnych,  
   wzmocnienie więzi międzypokoleniowej (MDK Południe  
   Filia Podlesie ul. Sołtysia 25, Izba Regionalna Zespołu  
   Podlesianki ul. Uniczowska 36 
 0,02 mln zł   Z kijkami nam po drodze (MDK Południe ul. Sołtysia 25) 
 0,02 mln zł   Zakup nowych książek, audiobooków i dwóch komputerów  
   dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach  
   ul. Uniczowska 36

Murcki 5 332 os. 0,24 mln zł
 0,07 mln zł  Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu  
   nr 72 w Katowicach-Murckach 
 0,07 mln zł  Iluminacja świetlna – bożonarodzeniowa w dzielnicy  
   Murcki (ulice: Bielska, Samsonowicza, Goetla,  
   Baczyńskiego, Roberta Mruczka, Solskiego) 
 0,06 mln zł  Wydanie przewodnika opisującego Lasy Murckowskie  
   z miejscowościami, historią, ważnymi wydarzeniami,  
   ludźmi z nimi związanymi, prezentujący walory przyrodni- 
   cze, atrakcje z opisem szlaków turystycznych i rowerowych 
 0,02 mln zł  Kolorowa i nowoczesna biblioteka w Murckach – aranżacja  
   i doposażenie przestrzeni biblioteki na potrzeby dzieci  
   najmłodszych, zakup książek i audiobooków oraz nowocze- 
   snego komputera (MBP Filia nr 26 ul. Samsonowicza 27) 
 0,02 mln zł  Ustawienie stojaków na rowery w dzielnicy Murcki
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Dlaczego warto złożyć PIT właśnie w Katowicach?
Żeby miasto mogło wydawać pieniądze na różne potrzeby mieszkańców, np. w zakresie kultury, sportu, 
rozrywki, czy też infrastruktury drogowej musi je najpierw pozyskać. Dochody Katowic w 2017 r. wynio-
są ponad 1,8 mld zł, z czego prawie 491 mln zł (tj. 26,76%) to dochody płynące z tzw. PIT – czyli podatku 
dochodowego od osób fizycznych, które zdecydowały się, by odprowadzić go właśnie w Katowicach. 

Średnio na jednego mieszkańca z deklaracji PIT Katowice pozyskują 1 666 zł. Za taką kwotę można wy-
konać np. 20 m² chodnika osiedlowego lub ustawić 2 stojaki rowerowe i zbudować 9 m² drogi rowerowej.

Im więcej osób będzie odprowadzać podatek w Katowicach, tym więcej pożytecznych projektów bę-
dziemy mogli zrealizować. Zsumowane środki z podatku PIT przypadające średnio na 24 mieszkańców 
oznaczają możliwość utworzenia wybiegu dla psów, a na 150 mieszkańców – zbudowania dużego placu 
zabaw dla dzieci!

Pamiętaj, że odprowadzając podatek w Katowicach – masz realny wpływ na życie swojej rodziny i spo-
łeczności lokalnej.

Czy muszę być zameldowany w Katowicach,  
by złożyć tutaj PIT?
Do złożenia PIT w Katowicach wystarczą tylko Twoje dobre chęci. Nie musisz być tu zameldowany. 
Zmiana urzędu skarbowego jest prosta – składając roczne zeznanie PIT podajesz w formularzu adres 
w Katowicach, pod którym zamieszkujesz i wskazujesz urząd skarbowy przypisany do Twego miejsca 
zamieszkania. Terytorialne zasięgi działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach i Drugiego 
Urzędu Skarbowego w Katowicach dzieli granica wyznaczona ulicami Tadeusza Kościuszki i Wojciecha 
Korfantego. 

Jeśli PIT składa zamiast Ciebie Twój pracodawca – wystarczy poinformować go o zmianie adresu za-
mieszkania dla celów podatkowych. 

Mieszkasz w Katowicach, a składasz PIT gdzie indziej.  
Co się dzieje z Twoimi pieniędzmi?
Jeżeli mieszkasz w Katowicach i składasz 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 przezna-
czać je na własne potrzeby.
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Koncepcja i opracowanie  
merytoryczne 
Danuta Kamińska
Skarbnik Miasta Katowice 
Współpraca i korekta merytoryczna 
Wydział Budżetu Miasta UM Katowice
Projekt i opracowanie graficzne 
dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer
Fotografia Prezydenta
Maciej Jarzębiński

Oprawa i druk
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół 
Poligraficzno-Mechanicznych  
w Katowicach 
Wydawca
Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4
Katowice, grudzień 2016
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