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RADA MIASTA KATOWICE 
Komisja Budżetu Miasta          Katowice, dnia 12 grudnia 2016 r. 

 
 

OPINIA 
 
 

do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Katowice na 2017 rok oraz do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2017 – 2035 
 

I. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017 zawiera 
następujące ustalenia: 
 
1. dochody łącznie w wysokości 1.834.344.439 zł, 

 
a) dochody bieżące 1.630.107.310 zł, 
b) dochody majątkowe 204.237.129 zł, w tym środki z budżetu Unii 

Europejskiej 147.826.928 zł, 
 

2. wydatki łącznie 1.980.536.729 zł, 
 
a) wydatki bieżące 1.554.732.473 zł 
b) wydatki majątkowe 425.804.256 zł,  

 
3. nadwyżka operacyjna 75.374.837 zł, 

 
4. planowany deficyt 146.192.290 zł, 

 
5. spłata zadłużenia 26.249.052 zł, 

 
6. obsługa długu  17.960.485 zł, 

 
7. łącznie raty kapitałowe plus odsetki 44.209.537 zł, 

 
8. zadłużenie na dzień 1 stycznia 2017 roku 662.475.070 zł, 

 
9. zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 roku 685.359.621 zł. 

 
II. Z danych zawartych w przedmiotowych projektach uchwał wynikają następujące 

wnioski: 
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W zakresie dochodów: 
 

1. założono wzrost planowanych dochodów miasta w roku 2017 w stosunku do 
przewidywanego wykonania roku 2016 o 6,4 %, 
 

2. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie prawie czterokrotnie 
przewyższającej ich prognozowane wykonanie w roku 2016, 

 
3. struktura dochodów zadań własnych stanowiących 90,7% dochodów ogółem 

przedstawia się następująco: 

 33,16 % stanowią udziały we wpływach z podatków stanowiących 
dochód budżetu państwa, 

 21,48 % podatki i opłaty lokalne, 

 18,56 % subwencja ogólna, 

 9,52 % środki z pomocy zagranicznej i krajowej, 

 9,47 % dochody jednostek budżetowych, 

 7,81 % pozostałe dochody. 
 

W zakresie wydatków:  
 

1. założono wzrost planowanych wydatków miasta w roku 2017 w stosunku do 
przewidywanego wykonania roku 2016 o 18,1 %,  

 
2. w ogólnej kwocie wydatków 78,5% stanowią wydatki bieżące i 21,5% wydatki 

majątkowe, 
 

3. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych 
stanowią 46 % wydatków majątkowych ogółem, 

 
4. saldo w części majątkowej budżetu wynosi minus 221,6 mln zł. Planowana 

nadwyżka operacyjna częściowo kompensuje ujemne saldo kapitałowe 
zmniejszając planowany deficyt budżetu do kwoty ok. 146,2 mln zł. Deficyt 
ten sfinansowany zostanie w 66 % z wolnych środków i w 34 % kredytem 
z EBI, 

 
5. w strukturze wydatków ogółem dominują:  

 oświata i wychowanie 25,5 %,  

 transport i łączność 15,0 %, 

 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,7 %,  

 gospodarka mieszkaniowa 8,5%,  
wzajemne proporcje wydatków w tych działach praktycznie nie ulegają 
zmianie w stosunku do lat poprzednich. 
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W zakresie wielkości i obsługi długu: 
 

1. planowana nadwyżka operacyjna przekracza zobowiązania z tytułu obsługi 
długu ponad 4 – krotnie, 
 

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

 
3. zadłużenie całkowite stanowi 42% dochodów bieżących przy wartości 

dopuszczalnej przyjmowanej przez agencję ratingową w wysokości 70%, 
 

4. wskaźnik długu do planowanej nadwyżki operacyjnej wynosi 10 lat, 
natomiast biorąc pod uwagę rzeczywiście występujące w ostatnich latach 
wielkości nadwyżki w wysokości ok. 200 mln zł, można spodziewać się, iż 
wskaźnik ten wyniesie ok. 3 lata. Potwierdzeniem tego wydają się być dane za 
3 kwartały 2016 roku, według których na koniec września osiągnięto 
nadwyżkę operacyjną w wysokości 228,8 mln zł, a wynik finansowy tego 
okresu to 202,9 mln zł. Prognozy na koniec 2016 roku przewidują nadwyżkę 
budżetu w wysokości 47 mln zł, a skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych 
i wolne środki wyniosą 290 mln zł. Dla przypomnienia prognozowany deficyt 
budżetu 2016 roku wynosił 115,9 mln zł, a wielkość prognozowanej nadwyżki 
operacyjnej wynosiła 68,4 mln zł, 

 
5. Fitch Ratings potwierdził rating Miasta Katowice dla zadłużenia w walucie 

zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy 
na poziomie „AA+(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną. 
Zawarte w ocenie ratingowej prognozy zakładają, że Miasto w latach 2016 – 
2018 osiągnie nadwyżki operacyjne w wysokości średnio 200 mln rocznie, co 
stanowić będzie około 13 % dochodów operacyjnych. Będą one cztery – pięć 
razy wyższe niż obsługa długu (włączając raty kapitałowe oraz odsetki), którą 
autorzy ratingu szacują średnio na 40 mln zł. Przewidywania te znajdują 
potwierdzenie w projekcie budżetu na 2017 rok, 

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

 49.625.000 zł w roku 2017, 

 77.860.000 zł w roku 2018, 

 31.200.000 zł w roku 2019, 

 6.315.000 zł w roku 2020, 
środki te przeznaczone są na pokrycie deficytu budżetu i spłaty rat 
kapitałowych. 

 
III. Stwierdzenia Komisji Budżetu 
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1. W trakcie przygotowania projektu budżetu na rok 2017 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.). 
 

2. Stosownie do zapisów wyżej przywołanej uchwały Radni Rady Miasta 
Katowice, Komisje Rady oraz Rady Jednostek Pomocniczych mają możliwość 
składania propozycji do projektu budżetu miasta w terminie do dnia 
10 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Z Informacji Prezydenta Miasta, przekazanej Komisji Budżetu, a dotyczącej 
realizacji wniosków do budżetu 2017 roku zgłoszonych przez Radnych, 
Komisje Rady Miasta oraz Rad Jednostek Pomocniczych wynika, że w pracach 
nad projektem budżetu miasta rozpatrzono łącznie 571 wniosków 
budżetowych, z tego 239 wniosków Radnych, 331 wniosków Rad Jednostek 
Pomocniczych oraz 1 wniosek skierowany z Komisji Rady Miasta. 
Z informacji Prezydenta Miasta wynika, iż z uwagi na ograniczenia finansowe 
i brak możliwości realizacji (przeszkody formalne, prawne, własnościowe) nie 
zabezpieczono środków na realizację 181 wniosków. Pozostałe w różnej 
formie zostały uwzględnione lub przewidziane do ponownej analizy po 
rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2016. 

 
3. W trakcie debaty budżetowej komisje branżowe Rady Miasta nie wniosły 

uwag do projektu budżetu na rok 2017 i projektu WPF na lata 2017 - 2035. 
Opinie komisji do przedmiotowych uchwał są pozytywne. 

 
4. Budżet na rok 2017 w części operacyjnej jak i majątkowej jest budżetem 

zrównoważonym, a założona nadwyżka operacyjna zapewnia płynność 
finansową Miasta. 

 
5. Budżet na rok 2017 gwarantuje utrzymanie wysokich ocen ratingowych przy 

równoczesnej realizacji założonych celów i zadań społeczno – gospodarczych 
Miasta w nadchodzącym roku. 

 
6. 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. 

 
IV. Opinie Komisji Budżetu Miasta 

 
1. Komisja Budżetu Miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta 
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Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Katowice na lata 2017 – 2035. 

 
2. Komisja Budżetu Miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok. 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Budżetu Miasta 

 
Jerzy Forajter 

 
         


