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RADA MIASTA KATOWICE 
Komisja Budżetu Miasta 

Katowice, dnia 10 grudnia 2015 r. 
 

OPINIA 
do projektu uchwały DS 372/15 Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Katowice na 2016 rok oraz 
do projektu uchwały DS 371/15 Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016 – 2035 
 
Podstawa prawna: Uchwała nr LX/1222/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 
czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Załącznik nr 1 pkt. 9 
(z pózn. zm.) 
 
I. Projekt budżetu miasta na rok 2016 zawiera następujące planowane kwoty 

podstawowe: 
1. dochody łącznie 1.693.927.383 zł, 

a) dochody bieżące 1.491.197.558 zł, 
b) dochody majątkowe 202.729.825 zł, w tym środki z budżetu Unii 

Europejskiej 169.628.790 zł 
2. wydatki łącznie 1.809.819.890 zł, 

a) wydatki bieżące 1.422.781.550 zł, 
b) wydatki majątkowe 387.038.340 zł, co stanowi 21,4% wydatków 

ogółem, 
3. nadwyżka operacyjna 68.416.008 zł, 
4. planowany deficyt 115.892.507 zł, 
5. zadłużenie całkowite na dzień 1 stycznia 2016 r. 677.554.902 zł, 
6. spłata zadłużenia w 2016 r. łącznie 19.364.054 zł, 
7. zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 r. 658.190.848 zł. 

 
II. Z danych zawartych w przedmiotowych projektach uchwał wynikają 

następujące wnioski: 
 
1. wzrost planowanych dochodów miasta w roku 2016 w stosunku do 

przewidywanego wykonania roku 2015 o 3,0%, a do planu na 1.01.2015 r. 
o 9,3% wynika z wzrostu dochodów majątkowych odpowiednio o 69,5% 
i o 79%, 
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2. wzrost planowanych wydatków miasta w roku 2016 w stosunku do 
przewidywanego wykonania roku 2015 o 7,6%, a do planu na 1.01.2015 r. 
o 4,6% wynika z wzrostu wydatków majątkowych o odpowiednio 19% 
i 10,5%, 

 
3. w strukturze wydatków ogółem nadal dominują: oświata i wychowanie 

27,3%; transport i łączność 18,5%; pomoc społeczna 9,3%; gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska 9,0%; gospodarka mieszkaniowa 8,9% - 
wzajemne proporcje wydatków w tych działach praktycznie nie ulegają 
zmianie w stosunku do lat poprzednich, 

 
4. wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków 

unijnych wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 
o 80,8% i wynoszą 207.776.912 zł, 

 
5. planowany deficyt budżetowy w roku 2016 przewiduje się pokryć 

przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, co jest wynikiem 
finansowania w 2015 roku wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną 
w 51,9%, a wolnymi środkami zaledwie w 5,9%, 

 
6. środki te w kwocie 135.256.561 zł zapewniają pokrycie planowanego 

deficytu budżetowego i rozchodów budżetu związanych ze spłatą rat 
kapitałowych kredytów, 

 
7. w związku z powyższym w roku 2016 nie planuje się zaciągnięcia kredytów 

i pożyczek, co miało miejsce ostatnio w roku 2007, 
 

8. udział zadłużenia w dochodach ogółem wynosi 38,9%, przy wartości 
dopuszczalnej 60% (według kryterium obowiązującego do roku 2014), 

 
9. udział wydatków i rozchodów na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem 

wynosi 3,13%, przy wartości dopuszczalnej 15% (według kryterium 
obowiązującego do roku 2014), 

 
10. planowana nadwyżka operacyjna przekracza zobowiązania z tytułu 

obsługi zadłużenia o 74%, 
 

11. planowana nadwyżka operacyjna stanowi 4,6% dochodów bieżących przy 
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wartości zalecanej przez agencję ratingową na poziomie 15%, 
 

12. zadłużenie całkowite na dzień 31.12.2016 r. stanowi 44,1% dochodów 
bieżących przy wartości oczekiwanej przez agencję ratingową w wysokości 
45%, 

 
13. wskaźnik długu do planowanej nadwyżki operacyjnej wynosi 10 lat, 

natomiast biorąc pod uwagę rzeczywiście występujące w ostatnich latach 
wielkości nadwyżki w wysokości ok. 170 mln zł, można spodziewać się, iż 
wskaźnik ten wyniesie ok. 4 lata, podczas gdy harmonogram spłaty 
zadłużenia w WPF rozłożony jest na lat 20, 

 
14. WPF przewiduje w kolejnych latach zaciągnięcie kredytów w wysokości: 

84.410.000 zł w roku 2017; 66.175.000 zł w roku 2018; 14.415.000 zł, 
w roku 2019 – m.in. na pokrycie deficytu budżetu i spłaty rat kapitałowych, 

 
15. wskaźniki spłaty zobowiązań wykazane w WPF nie przekraczają wartości 

dopuszczalnych, obliczonych w oparciu o art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, w całym przedziale 20 lat objętych prognozą. 

 
III. Uwagi i stwierdzenia Komisji: 
 

1. Fitch Ratings w ocenie z lipca tego roku potwierdził ratingi Miasta 
Katowice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie 
„A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)” 
równocześnie stwierdzając, że wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną. 
 

2. Projekt budżetu na rok 2016 gwarantuje utrzymanie tak wysokich 
ratingów przy równoczesnej realizacji założonych celów i zadań społeczno 
– gospodarczych miasta w nadchodzącym roku. 

 
3. Komisja stwierdza, że w trakcie przygotowania projektu budżetu na rok 

2016 i procedowania nad nim dotrzymane zostały terminy, tryb 
procedowania i pozostałe wymogi wynikające z uchwały LX/1222/10 Rady 
Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu 
budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu (z późn. zm.). 

 
4. Komisja stwierdza, że opinie komisji branżowych Rady Miasta do 
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przedmiotowych uchwał są pozytywne. 
 

5. Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały DS 372/15 Rady 
Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 
rok. 

 
6. Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały DS 371/15 Rady 

Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Katowice na lata 2016 – 2035. 

 
 

Przewodniczący 
Komisji Budżetu Miasta 

 
 

Jerzy Forajter 
 


