
Informacja na temat pozyskiwanie przez miasto Katowice środków zewnętrznych. 

 

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zaspakajania zbiorowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej, a zakres jej działania obejmuje wszystkie sprawy publiczne 

o znaczeniu lokalnym. Z punktu widzenia instrumentów polityki lokalnej, w które 

wyposażone zostały samorządy do najważniejszych zaliczyć można kształtowanie budżetu 

lokalnego, gospodarowanie mieniem komunalnym, uprawnienia w zakresie planowania 

rozwoju lokalnego, tworzenia klimatu dla przedsiębiorczości, a także możliwość 

występowania do różnych zewnętrznych podmiotów z wnioskami o wsparcie projektów, w 

tym przede wszystkim pozyskiwanie funduszy unijnych. Wartość pozyskanych środków oraz 

częstość ubiegania się o nie świadczy o aktywności samorządu w podejmowaniu działań na 

rzecz rozwoju lokalnego.  

 

Zasadnicze źródła zewnętrzne współfinansowania zadań własnych Miasta: 

 

I. środki bezzwrotne - z funduszy europejskich i innych zagranicznych 

Program pozyskiwania unijnych środków finansowych na rozwój miasta jest 

prowadzony konsekwentnie od początku pojawienia się takich możliwości. Wachlarz 

realizowanych projektów jest bardzo szeroki. 

Poprzednie okresy programowania unijnego były dla miasta poważnym sprawdzianem 

skuteczności w zakresie przygotowania, realizacji oraz rozliczania przedsięwzięć 

współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2014 r. rozpoczął 

się kolejny, siedmioletni okres programowania 2014 – 2020. Programy, w ramach 

których będzie można ubiegać się o dofinansowanie, często stanowią kontynuację 

programów z poprzedniej perspektywy. Przy ubieganiu się o dofinansowanie na kolejne 

przedsięwzięcia w ramach „nowej” perspektywy finansowej atutem Katowic jest duże 

doświadczenie w zakresie wdrażania projektów unijnych. Skala zrealizowanych 

dotychczas projektów inwestycyjnych "twardych" oraz udział w projektach nie 

inwestycyjnych tzw. "miękkich" świadczą o pozytywnym wdrażaniu projektów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Tym bardziej, że wnioski  

o dofinansowanie projektów podlegają zwykle wieloetapowej procedurze konkursowej. 

Wysokość uzyskanego dofinansowania: 

dochody bieżące 

a/ w 2013 roku  8.115.358 zł 

b/ w 2014 roku  6.660.844 zł 

c/ plan na 2015 rok (po zmianach) 13.139.687 zł 

d/ prognoza na 2016 rok 12.400.236 zł 

 

dochody majątkowe 

a/ w 2013 roku  130.872.045 zł 

b/ w 2014 roku  130.335.703 zł 

c/ plan na 2015 rok (po zmianach) 123.298.413 zł 

d/ prognoza na 2016 rok 112.668.019 zł 

Łącznie w latach 2013 – 2014 z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych 

wpłynęło do budżetu miasta Katowice prawie 276 mln zł, a wydatki (bieżące 



i inwestycyjne) na realizację zadań przy wykorzystaniu tych środków wyniosły w tym 

okresie 570 mln zł. 

Zakłada się, że w latach 2015 – 2016 (jeżeli przygotowywane projekty uzyskają 

pozytywną ocenę oraz wpłyną należne Miastu środki z tytułu refundacji wydatków 

poniesionych w latach poprzednich) Miasto otrzyma środki z funduszy unijnych i 

innych zagranicznych w wysokości ponad 261 mln zł i poniesie wydatki w wysokości  

340 mln zł. 

 

II. środki bezzwrotne – z funduszy celowych 

Dotacje z funduszy celowych stanowią źródło dochodów budżetu miasta na podstawie 

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego -  „dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki 

z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów”. 

Miasto uzyskuje dotacje celowe następujących funduszy: 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na podstawie ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, w tym: art. 47 ust. 1 pkt 1 (na realizację działań wyrównujących 

różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego) 

oraz art. 47 ust. 2 (na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek 

zastosowania ustawowych zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, 

w wysokości utraconych dochodów). 

Wysokość uzyskanego dofinansowania: 

dochody bieżące 

a/ w 2013 roku  370.658 zł 

b/ w 2014 roku  345.200 zł 

c/ plan na 2015 rok (po zmianach) 320.000 zł 
 

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym: art. 401c ust. 9 

pkt 6 (dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z 

eksploatacji). 

Wysokość uzyskanego dofinansowania: 

dochody bieżące 

a/ w 2013 roku  332.000 zł 

b/ w 2014 roku  252.000 zł 

c/ plan na 2015 rok (po zmianach) 120.000 zł 
 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na podstawie 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym: art. 400a ust. 1 

pkt 21 (na działania związane z ochroną powietrza), pkt 31 (na profilaktykę zdrowotną 

dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów 

jakości środowiska), pkt 32 (na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań 

proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju). 

Wysokość uzyskanego dofinansowania: 



dochody bieżące 

a/ w 2013 roku  470.290 zł 

b/ w 2014 roku  469.460 zł 

c/ plan na 2015 rok (po zmianach) 538.100 zł 
 

 Funduszu Pracy – na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym: art. 100 (na dodatki do wynagrodzenia 

uzależnione od stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych 

oraz jakości wykonywanej pracy dla pracowników powiatowych urzędów pracy), art. 

108 ust. 1 pkt 4a ( na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy). 

Wysokość uzyskanego dofinansowania: 

dochody bieżące 

a/ w 2013 roku  1.268.325 zł 

b/ w 2014 roku  1.625.131 zł 

c/ plan na 2015 rok (po zmianach) 1.945.866 zł 
 

 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej– na podstawie art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 

października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania 

realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu 

składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej (na dofinansowanie przebudowy, remonty i dofinansowanie inwestycji 

obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych). 

Wysokość uzyskanego dofinansowania: 

dochody majątkowe 

a/ w 2013 roku  1.000.000 zł 

 

 Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej– na podstawie art. 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na pokrywanie 

wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, pokrywanie kosztów 

utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, 

a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług). 

Wysokość uzyskanego dofinansowania: 

dochody majątkowe 

a/ w 2014 roku  17.000 zł 

 

Łącznie w latach 2013 – 2014 z funduszy celowych w formie dotacji wpłynęło do 

budżetu miasta Katowice ponad 6,1 mln zł, a wydatki na realizację zadań przy 

wykorzystaniu tych środków (przy czym dotacja z PFRON rekompensująca utracone 

dochody nie ma wskazanego celu przeznaczenia) wyniosły 8,3 mln zł. 



Zakłada się, że w 2015 roku Miasto otrzyma środki z funduszy celowych w wysokości 

prawie 3 mln zł i poniesie wydatki w wysokości 4,05 mln zł. 

W prognozie finansowej Miasta na kolejne lata założono pozyskiwanie środków na 

porównywalnym poziomie, przy czym nie określono szczegółowo ich wysokości – 

przyjmuje się, że jeżeli przepisy prawne nie ulegną zmianie Miasto w dalszym ciągu 

czynić będzie starania o pozyskanie bezzwrotnych środków z funduszy celowych jako 

wspomagającego źródła finansowania zadań własnych samorządu.  

Ponadto Miasto korzysta ze środków programów rządowych realizowanych przez Śląski 

Urząd Wojewódzki oraz otrzymuje dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

III. środki zwrotne – z kredytów 

Miasto Katowice realizując programy inwestycyjne, w tym współfinansowane środkami 

Unii Europejskiej posiłkuje się zewnętrznymi zwrotnymi źródłami finansowania. 

Pozyskiwane są środki z kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku 

Rozwoju Rady Europy, a w latach poprzednich z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć 

proekologicznych. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych, 

z preferencyjnym oprocentowaniem oraz z założonym okresem karencji w ich spłacie, 

spowodowało, że obciążenie budżetu zostało rozłożone w czasie i nie zahamowało 

możliwości rozwojowych Miasta. 

Wysokość uzyskanego dofinansowania: 

przychody na zadania inwestycyjne: 

a/ w 2013 roku  128.057.870 zł 

b/ w 2014 roku  87.289.870 zł 

c/ plan na 2015 rok 17.598.280 zł 
 

Łącznie w latach 2013 – 2014 do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości ponad 

215 mln zł, a wydatki w tym okresie na realizację zadań przy wykorzystaniu kredytów 

wyniosły ponad 626 mln zł. 

 

Biorąc pod uwagę możliwości otrzymania środków unijnych w ramach nowej 

perspektywy 2014 – 2020 i konieczność zagwarantowania do tych zadań wkładu własnego 

przewiduje się, że Miasto podpisze kolejną umowę kredytową celem uzyskania od 2016 

roku finansowania z międzynarodowych instytucji finansowych. Bezwzględnym 

wymogiem, który powinien być dotrzymany jest jednak osiąganie dobrych wyników 

operacyjnych budżetu w dłuższym horyzoncie czasowym. 

 

 

 

 

Katowice 17.07.2015 r. 

 


