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BUDŻET
MIASTA  
KATOWICE  
NA 2021  
ROK
W PIGUŁCE



Szanowni Państwo, Mieszkańcy Katowic,
„Budżet w pigułce” to uproszczona informa-
cja o budżecie naszego miasta na 2021 rok 
przygotowana przez nasze służby finansowe 
w atrakcyjnej formie. Za pomocą czytelnych 
wykresów 3d dowiemy się, z jakich źródeł miasto 
pozyska dochody, a także na jakie cele te środki 
przeznaczy. 

Planujemy, że w przyszłym roku wpływy do budżetu miasta wyniosą prawie 2,3 mld zł, a łączne wydatki 
– ponad 2,6 mld zł. Publikacja pokazuje także, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, jak wydawane są 
pieniądze w mieście – m.in. poprzez zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i Zielonego 
Budżetu.

      Katowiczanie często pytają mnie o różne sfery funkcjonowania miasta. Nie każdy wie, że zawsze 
wiąże się to z aspektem finansowym. Lektura „Budżetu w pigułce” pozwoli nam znaleźć wiele istotnych 
informacji. Dowiemy się z niego przykładowo, że na oświatę i opiekę edukacyjną wydamy w przyszłym 
roku 681 mln zł (z czego ponad 267 mln zł to nasza dopłata nieznajdująca pokrycia w subwencji i dotacji  
z budżetu państwa) oraz dodatkowo 51 mln zł na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych. 
Miasto dopłaci również do funkcjonowania komunikacji publicznej (autobusowej i tramwajowej) – na 
ten cel wniesiemy składkę do Metropolii w wysokości 118 mln zł. Na oczyszczanie i oświetlenie miasta 
wydamy 37 mln zł, 43 mln zł na remonty obiektów miejskich, a na kulturę i sport 223 mln zł.

     Za nami 2020 rok, który okazał się wielkim wyzwaniem, zarówno pod kątem walki z samym korona-
wirusem, jak i jego ekonomicznymi i społecznymi skutkami. Dzięki racjonalnej gospodarce finansowej 
prowadzonej w ostatnich latach w Katowicach bardzo szybko zareagowaliśmy na trudną sytuację, po-
nosząc niespodziewane, wielomilionowe wydatki. Wdrożyliśmy pakiety osłonowe dla przedsiębiorców, 
ludzi świata kultury i podmiotów NGO. Wspieraliśmy szpitale i pracowników służby zdrowia, zakupiliśmy 
nowoczesną maszynę do badania próbek pod kątem koronawirusa, a po Katowicach jeździły trzy wyma-
zobusy, aby szybciej testować naszych mieszkańców. Podjęliśmy także szereg działań ukierunkowanych 
na rzecz osób, którym pomoc była najbardziej potrzebna – tj. seniorom, osobom chorym i wykluczonym. 
Piszę o tym dlatego, że dziś trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądał 2021 rok. Gwarantuję jednak, 
że będziemy gotowi, by odpowiedzieć na wszystkie wyzwania. 

     Pomimo trudnej sytuacji finansowej, która dotyka wszystkie miasta w Polsce, w 2021 roku będziemy 
kontynuować realizację dużych inwestycji, które przyczyniają się nie tylko do podniesienia jakości życia 
w mieście, ale też do tworzenia nowych miejsc pracy i napędzania gospodarki. Mam tu na myśli m.in. 
budowę kompleksu basenowego w Ligocie, przebudowę węzła drogowego DK81 i DK86 w Giszowcu, bu-
dowę stadionu miejskiego i kompleksu sportowego przy ul. Asnyka czy też rewitalizację parków miejskich. 

Pamiętajmy, że każde zadanie realizowane w ramach przyszłorocznego budżetu ma jeden wspólny cel 
– podnosić jakość życia w naszym mieście. Dlatego tym bardziej zachęcam Państwa do odprowadzania 
podatków właśnie w Katowicach. Dzięki temu Państwa pieniądze będą służyć społecznościom lokalnym, 
w których mieszkacie. Dodatkową motywacją, aby rozliczać się w Katowicach, jest karta mieszkańca, która 
zawiera szereg korzyści dla jej posiadaczy – więcej informacji o karcie przedstawiamy na ostatniej stronie. 

Życzę udanej lektury!

Marcin Krupa

Prezydent Katowic 



Budżet Miasta Katowice na 2021 rok
= 1 000 000 zł

37,74 mln zł nadwyżka operacyjna
dochody majątkowe
168,97 mln zł

dochody bieżące
2 130,03 mln zł

przychody 359,51 mln zł
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powierzchnia Miasta  
165 km2

liczba mieszkańców wg GUS 
292 774 osoby 
stan na 31.12.2019dochody bieżące

2 130,03 mln zł
w tym:

2 298,99 mln zł
dochody

175,50 mln zł 
dochody jednostek 
budżetowych

383,11 mln zł 
subwencja ogólna

698,62 mln zł 
udziały w podat-
kach stanowiących 
dochód budżetu 
państwa PIT i CIT

440,31 mln zł 
dochody z podatków 
i opłat

24,79 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
własne i z porozu-
mienia

126,97 mln zł 
dotacje i środki otrzymane 
na inwestycje

41,99 mln zł 
sprzedaż majątku  
i przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego  
w prawo własności

dochody majątkowe
168,97 mln zł
w tym:

+ + + +32,54 mln zł 
pozostałe dochody 
bieżące (własne)

361,06 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
zlecone i z porozu-
mienia

14,09 mln zł 
dochody ze źródeł 
zagranicznych  
i dofinansowanie  
ze źródeł krajowych



47,54 mln zł rozchody

wydatki majątkowe 
518,68 mln zł

-311,97 mln zł deficyt budżetowy

dług publiczny 
847,13 mln zł

wydatki bieżące 
2 092,28 mln zł
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2 610,96 mln zł
wydatki

746,56 mln zł 
wynagrodzenia 
i składki od nich 
naliczane

41,31 mln zł 
zakup usług  
remontowych

16,69 mln zł 
wydatki na obsługę 
długu (odsetki od 
kredytów i pożyczek)

362,15 mln zł 
świadczenia  
na rzecz osób  
fizycznych

117,97 mln zł 
dofinansowanie  
komunikacji  
miejskiej

wydatki bieżące
2 092,28 mln zł
w tym:

42,57 mln zł 
zadania jednoroczne

wydatki majątkowe
518,68 mln zł

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

---

-----
- -

--
-

5,07 mln zł 
wypłaty z tytułu  
poręczeń i gwarancji

39,83 mln zł 
wpłata do budżetu 
państwa,  
tzw. Janosikowe

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

---

- -
--

-

525,96 mln zł 
pozostałe wydatki 
statutowe związane 
z realizacją zadań 
miasta

218,51 mln zł 
dotacje na zadania 
bieżące

18,24 mln zł 
wydatki na programy 
współfinansowane 
środkami UE

- - - -
--

-

300,60 mln zł 
pozostałe  
wieloletnie  
przedsięwzięcia 
inwestycyjne

175,52 mln zł 
wieloletnie przed-
sięwzięcia współfi-
nansowane środka-
mi UE



Struktura budżetu miasta Katowice na 2021 rok

2,33 mln zł
edukacyjna opieka
wychowawcza

62,90 mln zł
oświata i wychowanie

668,60 mln zł
oświata i wychowanie

63,81 mln zł
edukacyjna opieka 
wychowawcza

wydatkidochody

100,96 mln zł
transport i łączność

369,98 mln zł
transport i łączność

11,03 mln zł
działalność  
usługowa

dochody wydatki

22,50 mln zł
administracja  
publiczna

188,54 mln zł
administracja  
publiczna

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

administracja publiczna
wydatkidochody

63,11 mln zł
kultura i ochrona 
dziedzictwa  
narodowego

kultura i sport
wydatkidochody

6,54 mln zł
działalność  
usługowa

0,54 mln zł
turystyka

9,40 mln zł
szkolnictwo wyższe
i nauka

0,06 mln zł
obrona narodowa

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

transport i usługi
= 1 000 000

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

159,67 mln zł
kultura fizyczna

5,24 mln zł
kultura fizyczna



71,30 mln zł
gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

gospodarka komunalna, 
ochrona środowiska
i gospodarka mieszkaniowa

0,79 mln zł
wymiar  
sprawiedliwości

28,72 mln zł
pomoc społeczna

329,00 mln zł
rodzina

24,12 mln zł
bezpieczeństwo  
publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa

109,76 mln zł
pomoc społeczna

383,88 mln zł
rodzina

39,95 mln zł
bezpieczeństwo  
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

0,80 mln zł
wymiar  
sprawiedliwości

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

wydatkidochody

383,11 mln zł
różne rozliczenia

92,09 mln zł
różne rozliczenia

21,76 mln zł
obsługa długu  
publicznego

obsługa długu publicznego 
i różne rozliczenia

wydatkidochody

188,18 mln zł
gospodarka mieszkaniowa

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

1 062,74 mln zł
dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiada-
jących osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich 
poborem

Struktura budżetu miasta Katowice na 2021 rok

0,05 mln zł
górnictwo  
i kopalnictwo

0,028 mln zł
górnictwo  
i kopalnictwo

0,06 mln zł
Ogrody botanicze i zoo-
logiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty  
chronionej przyrody

20,98 mln zł
pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

34,60 mln zł
ochrona zdrowia

0,003 mln zł
rybołówstwo  
i rybactwo 

3,17 mln zł
ochrona zdrowia

0,030 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,008 mln zł
leśnictwo 

182,23 mln zł
gospodarka mieszkaniowa

189,95 mln zł
gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

0,031 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,01 mln zł
leśnictwo 

7,21 mln zł
pozostałe zadania  
w zakresie polityki 
społecznej



95,00 mln zł 
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
prawnych (CIT)

698,62 mln zł
udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (PIT i CIT)

2 130,03 mln zł  
dochody bieżące

32,54 mln zł
pozostałe dochody bieżące (własne)

67,79 mln zł
opłata za gospoda-
rowanie odpadami 
komunalnymi

41,00 mln zł
podatek od czynności 
cywilnoprawnych

260,50 mln zł
podatek 
od nieruchomości

12,55 mln zł
podatek od środków 
transportowych

18,14 mln zł
część równoważąca

41,99 mln zł
sprzedaż majątku i przekształce-
nie prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności

124,92 mln zł
dotacje unijne

2,05 mln zł
dotacje z funduszy  
celowych i inne

383,11 mln zł
subwencja ogólna

10,90 mln zł
dotacja na  
przedszkola

0,95 mln zł
dotacje pozostałe

Dochody budżetu miasta Katowice na 2021 rok

33,64 mln zł
podatki i opłaty
pozostałe

6,00 mln zł
opłata eksploatacyjna

168,97 mln zł
dochody majątkowe

440,31 mln zł 
dochody z podatków i opłat

14,09 mln zł
dochody ze źródeł 
zagranicznych  
i dofinansowanie ze 
źródeł krajowych

24,79 mln zł
dotacje z budżetu państwa na 
zadania własne i z porozumienia

126,97 mln zł
dotacje i środki otrzymane  
na inwestycje

175,50 mln zł
dochody jednostek budżetowych

18,83 mln zł
opłata za zajęcie pasa  
drogowego

11,22 mln zł
udział w dochodach  
zadań zleconych

17,41 mln zł
dochody z majątku

113,39 mln zł
dochody kzgm

364,98 mln zł
część oświatowa

62,11 mln zł
dochody pozostałych  
jednostek
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2 298,99 mln zł
dochody ogółem

361,06 mln zł
dotacje z budżetu państwa na  
zadania zlecone i z porozumienia

253,28 mln zł
dotacje na świad- 
czenia i dodatki  
wychowawcze

60,85 mln zł
dotacje na świad- 
czenia rodzinne  
i z funduszu  
alimentacyjnego

46,93 mln zł
dotacje na pozostałe 
zadania zlecone

= 1 000 000

12,94 mln zł
dotacja na pomoc 
społeczną

603,62 mln zł  
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
fizycznych (PIT)

3,91 mln zł
pozostałe



518,68 mln zł
wydatki majątkowe

175,52 mln zł
wieloletnie przedsięwzięcia  
współfinansowane środkami UE

300,60 mln zł
pozostałe wieloletnie przedsięwzięcia 
inwestycyjne

Wydatki budżetu miasta Katowice na 2021 rok

2 092,28 mln zł  
wydatki bieżące

218,51 mln zł
dotacje na zadania bieżące

117,00 mln zł
dotacje dla szkół  
niepublicznych

362,15 mln zł
świadczenia na rzecz  
osób fizycznych

525,96 mln zł
pozostałe wydatki statutowe  
związane z realizacją zadań  
miasta

746,56 mln zł
wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane

16,69 mln zł
wydatki na obsługę długu  
(odsetki od kredytów i pożyczek)

5,07 mln zł
wypłaty z tytułu poręczeń  
i gwarancji

42,57 mln zł
zadania jednoroczne

117,97 mln zł
dofinansowanie komunikacji 
miejskiej

41,31 mln zł
zakup usług remontowych

39,83 mln zł
wpłata do budżetu państwa 
tzw. janosikowe

53,49 mln zł
dotacje dla innych 
podmiotów  
niepublicznych

46,12 mln zł
dotacje dla  
instytucji kultury

1,85 mln zł
stypendia i pomoc 
materialna dla 
uczniów

6,74 mln zł
programy realizo-
wane przez szkoły  
i placówki oświa-
towe

22,72 mln zł
przebudowa strefy 
śródmiejskiej

14,04 mln zł
Katowicka Infra-
struktura Rowerowa

5,63 mln zł
zadania objęte 
budżetem  
obywatelskim

7,20 mln zł
dofinansowanie 
Szpitala Murcki

9,67 mln zł
modernizacja 
budynków oświa-
towych i szkół 
wyższych
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2 610,96 mln zł
wydatki ogółem

251,15 mln zł
świadczenia i dodat-
ki wychowawcze dla 
dzieci Rodzina 500+

32,55 mln zł
modernizacja budyn-
ków mieszkaniowych

= 1 000 000

18,24 mln zł
wydatki na programy  
współfinansowane środkami UE

9,89 mln zł
programy z zakresu 
pomocy i polityki 
społecznej

108,91 mln zł
budowa drogi 
krajowej DK 81

56,82 mln zł
Świadczenia rodzinne  
i z funduszu alimenta-
cyjnego

32,80 mln zł
zasiłki i świadczenia  
z pomocy społecznej  
wypłacane przez MOPS

18,76 mln zł
ograniczanie niskiej 
emisji na terenie 
miasta

89,42 mln zł
budowa i moder-
nizacja obiektów 
sportowych

56,13 mln zł
termomodernizacja 
budynków użytecz-
ności publicznej
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Dotacje z budżetu miasta planowane na 2021 rok

256,06 mln zł
dotacje z budżetu 
miasta

218,58 mln zł  
dotacje bieżące

0,05 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu ochrony środowiska

0,47 mln zł
na zadania z zakresu  
ochrony przeciwpożarowej

117,21 mln zł
dotacje na zadania  
oświatowe

4,29 mln zł
na zadania z zakresu ochrony 
zdrowia

0,72 mln zł
dotacja na utrzymanie
cmentarzy komunalnych

0,03 mln zł
na zadania administracji 
publicznej

117,00 mln zł
dla 275 niepublicznych  
i publicznych szkół  
i placówek oświatowych

3,69 mln zł
Muzeum Historii 
Katowic

3,11 mln zł
Śląski Teatr Lalki  
i Aktora Ateneum

1,35 mln zł
Miejski Dom 
Kultury Ligota

0,58 mln zł
Śląskie Centrum  
Wolności  
i Solidarności 

1,00 mln zł
Panteon Górnośląski 

0,80 mln zł
dla uczniowskich 
klubów sportowych 
prowadzących 32 
środowiskowe pro-
gramy profilaktyczne

47,69 mln zł
dotacje na zadania  
z zakresu kultury

20,64 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
sportu dla 200 klubów 
sportowych i uczniowskich 
klubów sportowych

27,40 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
pomocy i polityki społecznej  
oraz pomocy rodzinie i pomo-
cy prawnej, w tym dla NGO

20,56 mln zł
na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji związanych 
z ochroną środowiska  
i gospodarki wodnej

9,00 mln zł
na opiekę nad dziećmi  
w 39 żłobkach  
niepublicznych

37,48 mln zł
dotacje majątkowe

46,19 mln zł
dla 14 instytucji kultury

= 1 000 000

0,20 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu bezpieczeństwa  
i ochrony przeciwpożarowej

7,37 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu kultury

2,08 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Południe

1,76 mln zł
Zespół Śpiewaków  
Miasta Katowice  
Camerata Silesia

1,37 mln zł
Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA

11,34 mln zł
Miejska Biblioteka
Publiczna

9,20 mln zł
na dofinansowanie zadań  
katowickich uczelni publicznych 

0,08 mln zł
na dofinansowanie zadań 
publicznych szkół wyższych

2,86 mln zł
dla 11 placówek  
wsparcia dziennego dla  
dzieci i młodzieży

1,81 mln zł
na opiekę nad dzieć-
mi pozostającymi  
w pieczy zastępczej

6,49 mln zł
na opiekę nad  
osobami starszymi  
w 10 domach pomocy  
społecznej, w tym 
dziennych

0,97 mln zł
dofinansowanie  
9 placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci  
i młodzieży

2,01 mln zł
Narodowa Orkiestra  
Symfoniczna  
Polskiego Radia 
w Katowicach

0,14 mln zł
na dofinansowanie szpitala 
miejskiego

12,10 mln zł
Katowice Miasto 
Ogrodów
– instytucja kultury

2,22 mln zł
Miejski Dom Kultury
Szopienice-Giszowiec 

1,86 mln zł
Miejski Dom Kultury
Bogucice-Zawodzie

1,74 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Koszutka



5 687,06
nauczyciele 3 754,18 
administracja i obsługa 1 932,88

4 708 zł
nauczyciele 5 333 zł
administracja i obsługa 3 493 zł

= 1 000 000 = 100 etatów

Zatrudnienie planowane na 2021 rok w mieście  
Katowice (zadania własne i zlecone)  
łącznie zakłady budżetowe, jednostki budżetowe  
i instytucje kultury
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edukacja – oświata i opieka wychowawcza

nauczyciele 325,63 mln zł
administracja i obsługa 102,94 mln zł

nauczyciele

administracja  
i obsługa

0 1 
00

0

2 
00

0

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0 

6 
00

0141 szkół i przedszkoli
421,24 mln zł
nauczyciele 314,43 mln zł 
administracja i obsługa 106,81 mln zł

całkowita liczba etatów  
6 247,32
nauczyciele 4 184,19
administracja i obsługa 2 063,13

w tym:

zł

średnia płaca liczba etatów 

462,00 mln zł
środki na wynagrodzenia

560,26
nauczyciele 430,01 
administracja i obsługa 130,25

11 placówek edukacyjnej 
opieki wychowawczej
(w tym funkcjonujących w ramach  
zespołów szkół)
40,80 mln zł
nauczyciele 33,02 mln zł 
administracja i obsługa 7,78 mln zł

4 605 zł 
nauczyciele 4 876 zł 
administracja i obsługa 3 709 zł
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Transport i komunikacja miejska, działalność usługowa
25,84 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

368,75
całkowita liczba etatów

miejski zarząd  
ulic i mostów
18,08 mln zł

liczba etatów

zł

średnia płaca

4 295 zł

powiatowy inspektorat
nadzoru budowlanego
0,92 mln zł 5 716 zł

katowickie cmentarze
komunalne
2,62 mln zł 4 206 zł

9,75

37

zakład targowisk  
miejskich
4,21 mln zł 4 302 zł60

32,01

99,37 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

1540,20
całkowita liczba etatów

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej
32,38 mln zł
Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej
17,93 mln zł
Żłobek miejski
16,36 mln zł

Centrum Obsługi Placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
wraz z 12 Domami
8,38 mln zł

86,53

powiatowy urząd pracy
5,29 mln zł

miejska izba wytrzeźwień
2,72 mln zł

liczba etatów

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

242

276,75

122,85

518,09

średnia płaca

3 755 zł

5 504 zł

3 719 zł

4 315 zł

Straż Miejska
8,06 mln zł

123 4 105zł

3 957 zł

4 868 zł
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2 domy 
pomocy społecznej
8,25 mln zł 139 3 719 zł



11 

komunalny zakład 
gospodarki mieszkaniowej
24,40 mln zł
zakład zieleni miejskiej
13,21 mln zł

liczba etatów

207

337
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zł

średnia płaca

4 461 zł

4 006 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
37,61 mln zł
środki na wynagrodzenia
w tym:

544
całkowita liczba etatów

Administracja publiczna
108,10 mln zł
środki na 
wynagrodzenia

Kultura i sport
46,00 mln zł
środki  
na wynagrodzenia
w tym:

745,70
całkowita liczba etatów

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji
13,26 mln zł
Miejska Biblioteka  
Publiczna
10,23 mln zł
5 miejskich domów  
kultury
7,90 mln zł
Katowice – Miasto Ogrodów  
– Instytucja Kultury  
im. K. Bochenek
5,08 mln zł
Muzeum historii Katowic
3,45 mln zł

Śląski Teatr Lalki i Aktora 
Ateneum
2,97 mln zł
Zespół Śpiewaków Miasta  
Katowice Camerata Silesia
1,81 mln zł
Galeria Sztuki  
Współczesnej BWA
1,31 mln zł

liczba etatów średnia płaca

212,20

184,50

125,50

72

56

49

26,50

20

3 748 zł

4 064 zł

4 540 zł

4 152 zł

4 047 zł

4 395 zł

4 304 zł

3 748 zł
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zł

Urząd Miasta Katowice
94,23 mln zł

Centrum Usług Wspólnych
13,88 mln zł

liczba etatów średnia płaca

1 279,20

182,00 4 808 zł

4 663 zł

1 461,20
całkowita liczba etatów

0 
zł
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Pozostałe 1,22 mln zł:
  0,79 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.
 0,20 mln zł Rodzina
 0,12 mln zł Administracja publiczna
 0,11 mln zł Pomoc społeczna

5,71 mln zł
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

19,59 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa

4,38 mln zł
Transport i łączność

2,1 mln zł
Działalność usługowa

REMONTY

42,45 mln zł
suma wydatków 
na remonty

35,76 mln zł
remonty  
ogólnomiejskie

= 1 000 000 zł

  Wełnowiec – Józefowiec 0,23 mln zł 
 0,13 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,10 mln zł  Kultura fizyczna

    Podlesie 0,05 mln zł
 0,05 mln zł  Oświata i wychowanie
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1,7 mln zł  
Kultura fizyczna

1,05 mln zł  
Kultura i ochrona  
 dziedzictwa narodowego

Administracja publiczna
Transport i łączność, Działalność usługowa
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Ochrona zdrowia,  
Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rodzina

 Dąbrówka Mała 0,10 mln zł 
 0,07 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,02 mln zł  Rodzina 
 0,02 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

  Bogucice 0,08 mln zł
 0,08 mln zł  Oświata i wychowanie

      Szopienice – Burowiec 0,39 mln zł
 0,31 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,08 mln zł  Rodzina

      Zawodzie 0,23 mln zł
 0,22 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,01 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

    Śródmieście 1,67 mln zł
 0,65 mln zł  Administracja publiczna 
 0,63 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,28 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego
 0,07 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,02 mln zł  Pomoc społeczna
 0,01 mln zł  Rodzina

  Janów – Nikiszowiec 0,44 mln zł
 0,39 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,03 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,03 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 0,75 mln zł
 0,67 mln zł  Administracja publiczna
 0,03 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,03 mln zł  Rodzina
 0,02 mln zł  Oświata i wychowanie

 Giszowiec 0,18 mln zł
 0,09 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,09 mln zł  Rodzina

 Piotrowice – Ochojec 0,50 mln zł
 0,46 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,04 mln zł  Pomoc społeczna

 Murcki 0,06 mln zł
 0,06 mln zł  Oświata i wychowanie

 Kostuchna 0,09 mln zł
 0,09 mln zł Oświata i wychowanie

  Koszutka 0,29 mln zł
 0,29 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,01 mln zł  Rodzina

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

 Os. Tysiąclecia 0,19 mln zł
 0,17 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,02 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa   
  narodowego 
 0,01 mln zł  Rodzina

  Załęże 0,54 mln zł
 0,28 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,20 mln zł  Pomoc społeczna
 0,03 mln zł  Ochrona zdrowia
 0,02 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,01 mln zł  Pozostałe zadania w zakresie  
  polityki społecznej
 0,01 mln zł  Rodzina

 Os. Witosa 0,07 mln zł
 0,07 mln zł  Oświata i wychowanie

 Załęska hałda  –
 Brynów 0,29 mln zł
 0,24 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,05 mln zł  Rodzina 
 0,01 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa   
  narodowego 

 Ligota –
 Panewniki 0,43 mln zł
 0,27 mln zł  Oświata i wychowanie  
 0,14 mln zł  Rodzina
 0,03 mln zł  Kultura i ochrona  
  dziedzictwa narodowego

 Brynów – 
 Os.Zgrzebnioka 0,06 mln zł
 0,06 mln zł  Oświata i wychowanie



Pozostałe 4,89 mln zł:
 2,04 mln zł Kultura i ochrona
  dziedzictwa 
  narodowego 
 2,00 mln zł Rozliczenia różne
 0,60 mln zł Pomoc społeczna
 0,25 mln zł Bezpieczeństwo  
  publiczne  
  i ochrona ppoż.

137,50 mln zł
Transport 
i łączność

25,30 mln zł
Gospodarka 
komunalna  
i ochrona 
środowiska

9,32 mln zł
Szkolnictwo   
wyższe i nauka

6,38 mln zł
Gospodarka 
mieszkaniowa
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 Wełnowiec – Józefowiec 4,15 mln zł
 2,53 mln zł  Transport i łączność
 0,56 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,48 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,45 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 0,11 mln zł  Rodzina 
 0,01 mln zł  Zakupy inwestycyjne

planowane wydatki majątkowe

518,68 mln zł
planowane
wydatki
majątkowe

= 1 000 000 zł

30,55 mln zł
Kultura fizyczna

 Podlesie 2,18 mln zł
  1,71 mln zł Oświata i wychowanie  
 0,30 mln zł  Transport i łączność 
 0,10 mln zł  Gospodarka komunalna  
   i ochrona środowiska
 0,04 mln zł Kultura fizyczna
 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Kostuchna 2,99 mln zł
 1,38 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 0,56 mln zł Oświata i wychowanie
 0,53 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,51 mln zł  Transport i łączność
 0,02 mln zł  Zakupy inwestycyjne 
  i ochrona środowiska

  Koszutka 5,74 mln zł 
 4,00 mln zł  Kultura fizyczna
 0,96 mln zł  Transport i łączność
 0,35 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 0,14 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,13 mln zł Oświata i wychowanie
 0,11 mln zł Rodzina 
 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,01 mln zł Pomoc społeczna

 Dąb 2,05 mln zł
 0,92 mln zł  Transport i łączność
 0,88 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,20 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 0,05 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 Os. Tysiąclecia 3,26 mln zł
 1,76 mln zł  Oświata i wychowanie
 1,06 mln zł   Gospodarka mieszkaniowa
 0,14 mln zł Transport i łączność
 0,14 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska  
 0,11 mln zł Rodzina 
 0,05 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Os. Witosa 5,34 mln zł
 2,97 mln zł Oświata i wychowanie
 1,50 mln zł  Transport i łączność
 0,72 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego
 0,08 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,06 mln zł  Zakupy inwestycyjne

  Załęże 7,61 mln zł
 6,08 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 0,59 mln zł Transport i łączność
 0,52 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,26 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,10 mln zł Kultura fizyczna 
 0,06 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Załęska hałda –
 Brynów 4,00 mln zł
 2,51 mln zł Oświata i wychowanie
 1,05 mln zł  Transport i łączność 
 0,34 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,08 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 Ligota – 
 Panewniki 37,35 mln zł
 26,55 mln zł Kultura fizyczna
 4,60 mln zł Oświata i wychowanie
 2,18 mln zł  Transport i łączność 
 1,85 mln zł  Pomoc społeczna
 1,13 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 0,74 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,11 mln zł  Rodzina 
 0,10 mln zł  Administracja publiczna 
 0,08 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 Brynów –
 Os. Zgrzebnioka 10,19 mln zł
 7,22 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego
 2,49 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,25 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,20 mln zł  Transport i łączność
 0,02 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 Zarzecze 0,36 mln zł
 0,36 mln zł Transport i łączność

Administracja publiczna, Działalność usługowa
Zakupy inwestycyjne
Transport i łączność
Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna, Turystyka
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Ochrona zdrowia,  
Pomoc społeczna, Rodzina

 Dąbrówka Mała 7,65 mln zł
 3,98 mln zł Oświata i wychowanie 
 2,33 mln zł  Transport i łączność 
 0,96 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona  
  środowiska
 0,19 mln zł Kultura fizyczna
 0,11 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,08 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.

   Bogucice 8,99 mln zł
 3,60 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 3,50 mln zł Transport i łączność
 1,32 mln zł Kultura fizyczna 
 0,29 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.
 0,22 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,05 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,02 mln zł Zakupy inwestycyjne

    Szopienice – Burowiec 19,40 mln zł
  9,44 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 5,49 mln zł  Kultura fizyczna
 3,10 mln zł  Transport i łączność
 0,94 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,18 mln zł  Oświata i wychowanie  
 0,13 mln zł  Zakupy inwestycyjne 
 0,11 mln zł  Rodzina

 Zawodzie 6,66 mln zł
 5,84 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,47 mln zł Transport i łączność
 0,17 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.
 0,15 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 0,03 mln zł  Zakupy inwestycyjne

Śródmieście 64,28 mln zł
 29,43 mln zł Transport i łączność  
 18,32 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 12,01 mln zł Oświata i wychowanie
 2,93 mln zł  Rodzina 
 0,92 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,56 mln zł  Administracja publiczna
 0,10 mln zł Gospodarka komunalna 
  i ochrona środowiska

    Janów – Nikiszowiec 19,59 mln zł
 16,53 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 2,30 mln zł  Działalność uslugowa
 0,51 mln zł Transport i łączność 
 0,14 mln zł Kultura fizyczna
 0,06 mln zł Gospodarka mieszkaniowa
 0,05 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 9,06 mln zł
 7,96 mln zł  Transport i łączność
 0,44 mln zł Gospodarka mieszkaniowa
 0,26 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,21 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,14 mln zł Rodzina 
 0,05 mln zł Oświata i wychowanie 

 Giszowiec 5,39 mln zł
 3,60 mln zł Gospodarka mieszkaniowa
 0,78 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,52 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,37 mln zł  Transport i łączność 
 0,11 mln zł  Rodzina 
 0,01 mln zł Zakupy inwestycyjne

 Murcki 19,62 mln zł
 18,20 mln zł Ochrona zdrowia 
 1,16 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,19 mln zł  Bezpieczeństwo publiczne  
   i ochrona ppoż. 
 0,07 mln zł  Transport i łączność

 Piotrowice-Ochojec 38,49 mln zł
 21,91 mln zł Kultura fizyczna 
 8,19 mln zł Oświata i wychowanie 
 3,69 mln zł  Transport i łączność 
 2,80 mln zł  Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.
 0,96 mln zł  Pomoc społeczna
 0,73 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 0,13 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,09 mln zł  Zakupy inwestycyjne

234,34 mln zł
inwestycje  
ogólnomiejskie

5,36 mln zł
Zakupy  
inwestycyjne

15,03 mln zł
Administracja 
publiczna



Edukacja – oświata i opieka wychowawcza

wydatki

124,89 mln zł
finansowanie 46 szkół  
ponadpodstawowych  
(w tym 15 liceów  
ogólnokształcących  
i 15 techników, 9 szkół 
branżowych, szkół 
zawodowych)

148
liczba miejskich przedszkoli, 
szkół i innych placówek 
oświatowych (jednostek 
budżetowych)

275
liczba dotowanych szkół  
i placówek oświatowych, 
dla których organem pro-
wadzącym nie jest miasto

36 098
liczba uczniów

4 184
liczba nauczycieli (etaty)  
zatrudnionych w jednost-
kach miejskich

70,31 mln zł
finansowanie 14 szkół 
specjalnych oraz oddziałów 
realizujących specjalną  
organizację i metody pracy

38,90 mln zł komplekso-
wa termomodernizacja 
budynków szkół i placówek 
oświatowych 

        41,89 mln zł
funkcjonowanie stołówek 
szkolnych i przedszkolnych

           10,78 mln zł
funkcjonowanie  
6 poradni psychologiczno 
-pedagogicznych, w tym 
specjalistycznej

          9,28 mln zł
dofinansowanie zadań,  
w tym inwestycyjnych  
3 katowickich uczelni 
wyższych

17,84 mln zł
funkcjonowanie świetlic 
szkolnych

164,00 mln zł
realizacja zadań przez 46 
szkół podstawowych

= 1 000 000 bieżące majątkowe

* 0,70 mln zł
dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania  
zawodowego młodzieży

1zł 1zł

65,23 mln zł
bieżące 48,96 mln zł
majątkowe 16,27 mln zł

741,81 mln zł
bieżące 681,25 mln zł
majątkowe 60,57 mln zł

364,98 mln zł
planowana na 2021 rok 
część oświatowa subwencji 
ogólnej (dochody budżetu 
na finansowanie zadań 
oświaty)

* 0,63 mln zł
ubezpieczenie majątku  
placówek oświatowych

118,49 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

1zł 1zł

93,53 mln zł
funkcjonowanie  
79 przedszkoli  
i oddziałów  
przedszkolnych
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wydatkidochody

6,50 mln zł
zapewnienie bezpłatnego 
przewozu umożliwiającego 
uczniom realizację  
obowiązku szkolnego

* 3,44 mln zł
zakwaterowanie uczniów  
w internacie i utrzymanie 
schroniska młodzieżowego

*

* 2,36 mln zł
podwyższanie kwalifikacji  
zawodowych nauczycieli

* 1,29 mln zł
podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej, promocja szkół 
miejskich, nauka pływania 
dla uczniów klas III

Q
        55,53 mln zł 
realizacja zadań remonto-
wych i inwestycyjnych  
w placówkach oświato-
wych, w tym m.in.: 

* 2,03 mln zł
zapewnienie wypoczynku 
dzieci i młodzieży w trakcie 
wyjazdów śródrocznych 
oraz opieki nauczycieli  
i opiekunów podczas ferii

16,49 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)

* 1,85 mln zł
pomoc materialna dla 
uczniów najuboższych 
oraz stypendia dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych

1zł 1zł
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Gospodarka komunalna, ochrona środowiska  
i gospodarka mieszkaniowa

wydatki

6 297 853
powierzchnia zieleńców  
i trawników (w m2)

26 974
ilość punktów świetlnych
(oświetlenie placów, ulic, 
dróg – bez iluminacji)

115,4 ha
powierzchnia lasów nie 
stanowiących własności 
Skarbu Państwa

79
liczba miejskich placów 
zabaw/stref aktywności
rodzinnej

17,34 mln zł
oświetlenie ulic, placów  
i dróg

6,83 mln zł
prowadzenie postępowań  
i wypłata odszkodowań  
za grunty zajęte pod drogi, 
za niedostarczenie lokali 
socjalnych i pomieszczeń  
tymczasowych

*0,94 mln zł
zarządzanie i gospodaro-
wanie nieruchomościami 
Skarbu Państwa 

*0,10 mln zł
rozliczenia z izbą rolniczą, 
nadzór nad gospodarką 
leśną, monitorowanie 
oddziaływania wstrząsów  
górniczych na powierzchnię

19,97 mln zł
oczyszczanie miasta, w tym 
letnie i zimowe utrzymanie 
ulic i dróg

6,08 mln zł
utrzymanie cieków wodnych, 
wpustów kanalizacyjnych 
i deszczowych oraz studni 
rewizyjnych i innych urządzeń 
komunalnych, opłaty za 
odprowadzanie wód desz-
czowych

*2,36 mln zł
utrzymanie i modernizacja 
schroniska dla zwierząt

259,55 mln zł
bieżące 213,07 mln zł
majątkowe 46,48 mln zł

372,34 mln zł
bieżące 273,51 mln zł
majątkowe 98,83 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

*3,36 mln zł
edukacja ekologiczna, 
ochrona zwierząt i obiek-
tów przyrody, badania  
i analizy z zakresu ochrony 
środowiska

105,54 mln zł
administrowanie, eksploatacja  
i zarządzanie nieruchomościami 
gminy

wydatkidochody

18,20 mln zł
remonty mieszkań komu-
nalnych gminy, zaliczki do 
wspólnot mieszkaniowych, 
remonty budynków

35,39 mln zł
utrzymanie zieleni  
miejskiej, w tym zadania 
budżetu zielonego

21,12 mln zł
Ochrona powietrza, 
dofinansowanie  
mieszkańcom zmiany 
systemu ogrzewania na 
ekologiczne

50,73 mln zł
modernizacja budynków  
komunalnych, zakup  
nieruchomości

*

68,12 mln zł
system  
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi  

16,27 mln zł
przygotowanie terenów 
pod budownictwo  
mieszkaniowe



3 082 średnioroczna 
liczba osób/dzieci/
uczniów objęta 
ubezpieczeniem 
zdrowotnym

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

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

192 liczba Miejsc  
w placówkach opie- 
kuńczo-wychowaw-
czych funkcjonują- 
cych na terenie  
Miasta, w tym:
150 – prowadzonych 
przez Miasto 
42 – zleconych

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

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

wydatkidochody

2 562 liczba miejsc  
w żłobkach funkcjonu-
jących na terenie Miasta,  
w tym: 
949 – w Żłobku Miejskim 
1 613 – w żłobkach  
niepublicznych

483 średnioroczna 
liczba dzieci korzysta-
jąca z usług ośrodków 
rehabilitacyjno-eduka-
cyjno-wychowawczych  
i usług społecznych

69 294  
średnioroczna liczba 
dzieci objętych rzą-
dowymi programami 
Rodzina 500+ i Dobry 
Start

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

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

2 000 średnioroczna 
liczba dzieci korzystają-
ca z dożywiania  
w żłobkach, przedszko-
lach, szkołach

12
liczba punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej

393,02 mln zł
bieżące 391,39 mln zł
majątkowe 1,63 mln zł

589,97 mln zł
bieżące  560,04 mln zł
majątkowe 29,93 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

7,43 mln zł
wsparcie osób niepełno-
sprawnych, w tym usługi 
społeczne, dopłata do 
warsztatów terapii zajęcio-
wej, zakup usług  
w ośrodkach rehabilitacyj-
nych dla dzieci i młodzieży

11,72 mln zł
zwalczanie uzależnień,  
w tym funkcjonowanie izby 
wytrzeźwień i przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie,  
profilaktyka, promocja  
i ochrona zdrowia

33,20 mln zł
zasiłki i usługi z pomocy 
społecznej, wypłata dodatków 
mieszkaniowych, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, 
pomoc dla repatriantów  
i cudzoziemców 

1zł
1zł

26,97 mln zł
koszty obsługi oraz rozliczenie 
zadań z zakresu ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych i polityki 
społecznej, pomocy prawnej

1zł
1zł

46,28 mln zł
opieka nad osobami  
starszymi, w tym w domach 
pomocy społecznej, opieka 
nad bezdomnymi i osobami 
zaburzonymi psychicznie  
i ich rodzinami, integracja  
i aktywizacja osób starszych

8,26 mln zł
aktywizacja i standaryzacja 
usług rynku pracy, w tym 
funkcjonowanie Powiato-
wego Urzędu Pracy, roboty 
publiczne i prace społecznie 
użyteczne

* 0,74 mln zł
nieodpłatna pomoc 
prawna

§

28,99 mln zł
opieka nad dzieckiem do lat 3,  
w tym funkcjonowanie 
Żłobka Miejskiego i dopłata 
do dzieci w placówkach 
niepublicznych

12,51 mln zł
ochrona porządku publicz-
-nego, w tym funkcjono-
wanie Straży Miejskiej, 
przeciwdziałanie skutkom 
zdarzeń kryzysowych

1zł
1zł

318,23 mln zł
wypłata świadczenia wy-
chowawczego i dodatków, 
Świadczenia z tytułu 
rozpoczęcia roku szkolne-
go, świadczeń rodzinnych i 
z funduszu alimentacyjne-
go, świadczeń opiekuńczych

wydatki
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*

7,56 mln zł
modernizacja i budowa 
obiektów pomocy społecznej 
i polityki społecznej, żłobków 
– zadania współfinansowane 
środkami Unii Europejskiej

* 4,99 mln zł
dożywianie w żłobkach, 
przedszkolach, szkołach, 
środowiskowych domach 
samopomocy i jadłodaj-
niach

27,44 mln zł
działania z zakresu obrony 
cywilnej i ochrony przeciwpoża-
rowej, w tym funkcjonowanie 
Straży Pożarnej i ochotniczych 
straży (OSP), wyposażenie  
w sprzęt i modernizacja 
obiektów

24,08 mln zł
opieka na dzieckiem objętym 
pieczą zastępczą (rodziny 
zastępcze, placówki opiekuń-
czo-wychowawcze)

18,35 mln zł
wspieranie placówek ochrony 
zdrowia (szpital Murcki)

8,95 mln zł
programy aktywności 
lokalnych, usługi społecz-
ne, wsparcie NGO – w tym 
zadania współfinansowane 
środkami Unii Europejskiej

4,27 mln zł
wspieranie rodziny i opieka 
nad dzieckiem, w tym pla-
cówki wsparcia dziennego  
dla dzieci i młodzieży



Kultura i sport

wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

32
liczba obiektów sporto-
wych administrowanych 
przez MOSiR

2
liczba krytych basenów 
miejskich  
Brynów i Burowiec

25,33 mln zł
działalność Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji wraz z 32 obiektami 
sportowymi

3,58 mln zł
współfinansowanie 
działalności państwowej 
instytucji kultury Narodo-
wa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia oraz 
samorządowych instytucji 
kultury Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności  
i Panteon Górnośląski

20,69 mln zł
rozwój sportu oraz 
wsparcie działalności 
stowarzyszeń / klubów 
sportowych – szkolenie 
dzieci i młodzieży

1,48 mln zł
wspieranie przedsięwzięć 
kulturalnych i artystycz-
nych oraz wybitnych 
twórców i animatorów 
kultury

9,02 mln zł
organizacja imprez  
i zarządzanie MCK i Halą 
Widowiskowo-Sportową 
Spodek

12,98 mln zł
zarządzanie basenami 
miejskimi

0,54 mln zł
upowszechnianie tury-
styki i krajoznawstwa 
– materiały informacyjne, 
imprezy turystyczne

5,24 mln zł
bieżące 5,24 mln zł

223,32 mln zł
bieżące 119,03 mln zł
majątkowe 104,30 mln zł

17 
wydatki

1,26 mln zł
współorganizacja imprez  
sportowych o charakterze 
ogólnopolskim  
i międzynarodowym

2
1

3

1,52 mln zł
ochrona zabytków oraz 
tworzenie i remont 
miejsc pamięci narodowej

104,30 mln zł
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne miejskich 
instytucji kultury oraz 
inwestycje w komplek-
sach sportowych

1zł
1zł

14
liczba dotowanych  
instytucji kultury

385
ilość miejsc pamięci  
narodowej na terenie 
Miasta

42,61 mln zł
działalność kulturalna  
11 miejskich instytucji kultury,  
w tym realizacja dużych imprez  
kulturalnych



Transport i usługi
414 zł/rok
dofinansowanie  
do kosztów komunikacji 
zbiorowej  
na 1 mieszkańca

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

174 szt.
liczba sygnalizacji  
świetlnych

15 167 zł
miesięczny koszt utrzy-
mania szaletu 

9 szt.
plany zagospodarowania 
przestrzennego  
na 2021 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

42,26 mln zł
utrzymanie miejskiej 
infrastruktury drogowo-
mostowej zarządzanej 
przez Miejski Zarząd Ulic  
i Mostów

MZUiM

?107,49 mln zł
bieżące 6,77 mln zł
majątkowe 100,73 mln zł

381,02 mln zł
bieżące 176,14 mln zł
majątkowe 204,87 mln zł

wydatki

204,87 mln zł
realizacja zadań inwesty-
cyjnych, w tym z zakresu 
przebudowy dróg  
i budowy infrastruktury  
drogowej, m.in.:
108,91 mln zł rozbudowa 
Drogi Krajowej Nr 81 od 
węzła autostrady A4 z DK 
86 do budowanego węzła  
z ul. Armii Krajowej
22,72 mln zł przebudowa 
Strefy Śródmiejskiej

117,97 mln zł
dofinansowanie lokalnego 
transportu zbiorowego 
(wpłata do Górnośląsko 
-Zagłębiowskiej Metropolii)

*5,74 mln zł
automatyczne  
wypożyczalnie rowerów 
miejskich

*1,50 mln zł
geodezja i kartografia  
(opracowania oraz gro-
madzenie i aktualizacja 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjno-Kartogra-
ficznego)

*1,93 mln zł
utrzymanie szaletów 
miejskich

*1,69 mln zł
likwidacja utrudnień  
w ruchu drogowym, 
modelowanie i prognozo-
wanie ruchu

!

*1,06 mln zł
realizacja zadań przez 
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego

*0,74 mln zł
dofinansowanie utrzy-
mania cmentarzy  
komunalnych i remonty 
miejsc pamięci narodowej

*

*1,03 mln zł
planowanie przestrzenne 
(sporządzanie planów, 
korekty, analizy,  
zarządzanie rozwojem 
miasta)

?

*2,23 mln zł
funkcjonowanie 
międzynarodowego
centrum kongresowego
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wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

123,56 mln zł
zadania administracyjne  
realizowane przez Urząd 
Miasta Katowice

Administracja publiczna

22,61 mln zł
bieżące 18,74 mln zł
majątkowe 3,87 mln zł

188,65 mln zł
bieżące 170,47 mln zł
majątkowe 18,18 mln zł

*0,06 mln zł
wypłata świadczeń 
pieniężnych: rekompensu-
jących utracone zarobki 
żołnierzom rezerwy, 
którzy odbyli ćwiczenia 
wojskowe, akcja kurier-
ska, przeprowadzenie 
kwalifikacji wojskowej, 
szkolenia obronne

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

*0,45 mln zł
przynależność Miasta do 
organizacji i stowarzy-
szeń krajowych i między-
narodowych

1 279
liczba zatrudnionych  
w Urzędzie Miasta  
Katowice (w etatach)

28
liczba radnych

22 
liczba Rad Jednostek 
Pomocniczych

309
liczba radnych w Radach 
Jednostek Pomocniczych

6,23 mln zł
Współfinansowanie
zadań Górnośląsko 
-Zagłębiowskiej  
Metropolii

*1,51 mln zł
funkcjonowanie Rady 
Miasta Katowice, Rad 
Jednostek Pomocniczych 
i Młodzieżowej Rady 
Miasta

16,52 mln zł
obsługa finansowo 
-księgowa jednostek 
oświatowych (CUW)

1zł
1zł

wydatki

21,55 mln zł
promocja Miasta w kraju 
i poza granicami, usługi 
doradcze, publikacje, 
wydawnictwa, produkcja 
filmów informacyjnych, 
komunikacja społeczna

18,18 mln zł
inwestycje w infrastruk-
turę administracyjną, 
informatyzacja Urzędu

*

*0,55 mln zł
nagrody dla mieszkań-
ców – z okazji 50-cio,  
60-cio i 65-lecia  
małżeństwa oraz  
dla osób z okazji  
100 rocznicy urodzin



Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia

0,8%
udział planowanych wydatków 
na obsługę długu w wydatkach 
bieżących 

2,1%
udział obowiązkowej wpłaty do 
budżetu państwa w dochodach 
własnych budżetu

52,19 mln zł
rezerwy budżetowe
w tym:
24,26 mln zł rezerwy 
celowe na odprawy 
emerytalne i rentowe, 
nagrody dla pedagogów, 
wynagrodzenia oraz 
odprawy dla zwalnianych 
pracowników, wpłaty 
na PPK
12,00 mln zł rezerwa 
ogólna
8,60 mln zł rezerwy  
celowe na zadania  
z zakresu zarządzania 
kryzysowego i usuwania 
skutków klęsk żywioło-
wych
3,00 mln zł rezerwa  
celowa na usuwanie 
awarii i remonty nieprze-
widziane w placówkach 
oświatowych
2,00 mln zł rezerwa  
celowa na program  
poprawy bezpieczeństwa
1,33 mln zł rezerwy  
celowe na inicjatywy 
lokalne, zadania budżetu 
obywatelskiego i zadania 
RJP
1,00 mln zł rezerwy  
celowe na dofinansowa-
nie wkładu własnego do 
projektów realizowanych 
przez NGO i jednostki 
organizacyjne miasta

39,83 mln zł
wpłata do budżetu 
państwa na część równo-
ważącą subwencji ogólnej 
– tzw. janosikowe

383,11 mln zł
bieżące 383,11 mln zł

16,69 mln zł
zapłata odsetek od za-
ciągniętych przez Miasto 
kredytów i pożyczek oraz 
koszty emisji obligacji

%

= 1 000 000 bieżące majątkowe

0,07 mln zł
opłaty za usługi bankowe,  
w tym przelewy zagraniczne 
/ rozliczenia podatkowe

1zł
1zł

1zł
1zł

5,07 mln zł
zabezpieczenie ewen-
tualnej spłaty z tytułu 
poręczeń i gwarancji 

wydatkidochody

wydatki
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847,13 mln zł
zadłużenie Miasta z tytułu 
kredytów, pożyczek i obligacji 
na dzień 31.12.2021 r.

36,85%
udział zadłużenia miasta  
w planowanych dochodach  
budżetu ogółem 

113,85 mln zł
bieżące 111,85 mln zł
majątkowe 2,00 mln zł
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Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021–2045
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Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w latach 2018–2024

Kształtowanie się wyniku operacyjnego i długu miasta  
w latach 2018–2024

 mln zł        700
600
500
400
300
200
100

0

nadwyżka 
operacyjna

sprzedaż mienia

rok

dotacje Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
rfil

nadwyżki z lat 
ubiegłych

pożyczki, kredyty
i obligacje

dochody ogółem wydatki ogółem wynik budżetu
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1 972

1 959

2 281

2 184

2 511

2 374

2 611

2 299

2 484

2 348

2 305

-97 -137

-312

-179

dane w latach 2018–2019 – wykonanie, dane za 2020 rok – przewidywane wykonanie, dane od 2021 roku – prognoza

rok

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 rok

1 655

1 854

1 820

2 023

1 985

2 087

2 092

2 130

2 122

2 185
2 216 2 257

647 701
772

847
944

1 012 979

199 203

38 63 68 79102

Wydatki majątkowe – źródła finansowania  
w latach 2018–2024

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

-71

2 277

2 148 2 178

dochody bieżące wydatki bieżące nadwyżka operacyjna dług Miasta

20242023

-7

2 333

2 340

 

2018 2019 2020 2021 2022



Śródmieście 25 546 os. 0,77 mln zł
0,54 mln zł  Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37  

– etap III
 0,15 mln zł  Naukowy plac zabaw – mądra rozrywka na świeżym powie-

trzu. Wykonanie nowej strefy edukacyjnej oraz doposażenie 
istniejącego placu zabaw.

 0,02 mln zł   czytasz i wiesz – Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
ul. Ligonia 7

 0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 13 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Katowicach, zgodnie z myślą Kiedy masz jakieś 
wątpliwości, idź do biblioteki (J.K. Rowling) 

 0,02 mln zł  Biblioteka licealna: nowoczesna biblioteka naukowa z kolek-
cją literatury pięknej

 0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach przy ulicy Poniatowskiego 14

 0,01 mln zł   Chodniki bez samochodów

Os. Paderewskiego – Muchowiec 11 368 os. 0,29 mln zł
 0,26 mln zł  Wybieg dla psów Psia Dolina
 0,02 mln zł  Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (zadanie 

dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 211.200 zł 
przewidziana do realizacji w 2022 r.)

Koszutka 10 198 os. 0,15 mln zł
0,12 mln zł   PsotLand czyli Gaj dla Merdających Ogonów!
0,03 mln zł  Koszutka LED – etap 1 – jasno, bezpiecznie, ekologicznie  

(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 
238.500 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)

0,01 mln zł  Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów 
do ul. Chorzowskiej (zadanie dwuletnie realizowane  
w ramach WPI, kwota 87.375 zł przewidziana do realizacji 
w 2022 r.)

Bogucice 13 532 os. 0,57 mln zł
0,26 mln zł  Remont chodnika w ciągu ul. Puławskiej
 0,12 mln zł  Gaj Merdających Ogonów
 0,06 mln zł  Remont i wyposażenie pracowni artystycznej mdk Bogucice-

-Zawodzie
 0,03 mln zł  Sport i kultura to nam się uda! Sala gimnastyczna i aula 2 w 1
0,03 mln zł  Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie 

imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz 
materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla 
Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach- 
-Bogucicach

0,02 mln zł  Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzy-
żowaniu z al. Roździeńskiego

0,02 mln zł  Festyn przy Bibliotece
0,02 mln zł  Piknik rodzinny w Parku Bogucickim
 0,02 mln zł  Książki dla biblioteki – zakup książek, materiałów edukacyj-

nych i wyposażenia dla filii 22 MBP, ul. Słowiańska 1
0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach-Bogucicach
0,003 mln zł  Zielone Ścigały

Załęże 8 664 os. 0,39 mln zł
 0,25 mln zł  Prace remontowe załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 

39, SP 20 i 22)
 0,14 mln zł   Zielone Załęże – Minipark Wiśniowa etap 1
0,01 mln zł  Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia 

(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 
55.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)

Os. Witosa 12 146 os. 0,53 mln zł
 0,23 mln zł   Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole 

Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stani-
sława Ligonia dostępnej dla mieszkańców Osiedla Witosa

 0,14 mln zł  Kolorowe i bezpieczne ogrodzenie wokół ogrodu Miejskiego 
Przedszkola nr 85 w Katowicach wraz z bramą wjazdową, 
furtką i ławeczkami w ogrodzie

 0,08 mln zł  Ławki z własnym zadaszeniem na placu św. Herberta
 0,07 mln zł  #LOOK4: Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury – Dom Kultury na 

Witosa (2021)

Os. Tysiąclecia 20 927 os. 0,32 mln zł
0,14 mln zł  Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach 

w centrum osiedla – przy ul. Tysiąclecia (zadanie dwuletnie 
realizowane w ramach WPI, kwota 322.000 zł  przewidziana 
do realizacji w 2022 r.)

 0,04 mln zł  Aktywnie na Maroko 2.0. Zajęcia rekreacyjne kajak polo
 0,03 mln zł  Utwardzenie przedeptania w rejonie ul. Tysiąclecia 90 poprzez 

budowę chodnika i schodów terenowych
 0,03 mln zł  Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), 

organizacja spotkań autorskich i prelekcji tematycznych oraz 
doposażenie czytelni

 0,03 mln zł  Budowa chodnika na Skwerze Piastów Śląskich 

0,02 mln zł  Przyjemność czytania na Tauzenie - zakup nowości wydaw-
niczych (książki, audiobooki, gry planszowe) dla Filii nr 14 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

 0,02 mln zł  Zakup stołu multimedialnego z wbudowanym Androidem  
i komputerem z Windows oraz organizacja spotkań autorskich 
dla F14 MBP

0,01 mln zł  Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowi-
cach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 
80 (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 
124.650 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)

Dąb 6 950 os. 0,37 mln zł
0,13 mln zł  Zwolnij! Bezpieczna droga w dzielnicy Dąb dzięki radarowym 

wyświetlaczom prędkości
0,10 mln zł  Wymiana i rozbudowa piłkochwytów przy głównym boisku 

do piłki ręcznej i zakup dwóch tablic interaktywnych dla 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach  
ul. Sportowa 29

 0,07 mln zł   Dębowa Scena 2021 – bezpłatne spektakle teatralne dla 
mieszkańców

0,05 mln zł  Budowa chodnika w dzielnicy Dąb z kostki brukowej od 
placu amfiteatralnego MDK Koszutka – Filia Dąb do skwerku, 
a dalej do budynku przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu 
Ściegiennego

0,03 mln zł  Biblioteka – miejsce dla całej rodziny: nowości wydawnicze 
dla filii nr 17 (książki, audiobooki, gry planszowe). Doposaże-
nie filii i dofinansowanie warsztatów Kreatywna Biblioteka

Wełnowiec – Józefowiec 13 800 os. 0,25 mln zł
0,12 mln zł   Nasza przyjazna szkoła – adaptacja budynku Szkoły Podsta-

wowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach do 
potrzeb uczniów

0,07 mln zł  Stacja roweru miejskiego w obrębie Skweru Walentego 
Fojkisa

 0,03 mln zł  Bezpieczna Zebra – inteligentne systemy doświetlenia przejść 
dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec (zadanie 
dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 320.000 zł 
przewidziana do realizacji w 2022 r.)

 0,02 mln zł   Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2021
0,02 mln zł  Zakup książek i audiobooków oraz wyposażenie Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach
0,001 mln zł  Poprawa bezpieczeństwa w Lasku Alfreda

Załęska Hałda – Brynów część zach. 13 716 os. 0,57 mln zł
 0,33 mln zł  Szkolna strefa odpoczynku – adaptacja przestrzeni szkolnej 

dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Katowicach

 0,09 mln zł   Remont chodników na osiedlu przy ul. Dziewięciu z Wujka
0,07 mln zł  Rowerem na Hałdę. Budowa automatycznej wypożyczalni 

rowerów
0,03 mln zł  Budowa nowego chodnika od budynków przy ul. Ligockiej  

w rejonie 4a do ul. Brynowskiej
0,02 mln zł  Biblioteka: Czytanie się nie nudzi!
0,02 mln zł  Huśtawka
0,01 mln zł  Zdrowa Woda 

Budżet obywatelski – 15,00 mln zł

0,96 mln zł
zadania 
ogólnomiejskie

e. 0,02 mln zł
Budowa nowych miejsc 
postojowych wraz z przy-
legającym chodnikiem, 
nowymi nasadzeniami 
zieleni i mijanką w ciągu 
ulicy Wodospady (zadanie 
dwuletnie realizowane 
w ramach WPI, kwota 
234.000 zł przewidziana 
do realizacji w 2022 r.)
f. 0,01 mln zł
Doposażenie lodowiska  
w Murckach (łyżwy, ban-
dy, klocki) do nauki jazdy
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a.

b.

c.
d. e.

a. 0,70 mln zł
Tężnia solankowa na Ty-
siącleciu (zadanie dwulet-
nie realizowane w ramach 
WPI, kwota 1.800.000 zł 
przewidziana do realizacji 
w 2022 r.)
b. 0,15 mln zł
Nowoczesna Fizjoterapia 
w Szpitalu Murcki
c. 0,05 mln zł
Organizacja cyklu turniejów 
koszykówki basketmania 
na terenie katowickich 
Szkół Podstawowych
d. 0,03 mln zł
Piano-Tężnia Festiwal 
2021

w tym zadania do realizacji w 2021 r. – 10,14 mln zł, w rezerwie celowej 0,65 mln zł,  
do realizacji w 2022 r. – 4,21 mln zł

   f.



Brynów – część wsch. Os. Zgrzebnioka 6 417 os. 0,06 mln zł
 0,02 mln zł  Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (zadanie dwuletnie 

realizowane w ramach WPI, kwota 208.600 zł przewidziana do 
realizacji w 2022 r.) 

0,02 mln zł   Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5
0,02 mln zł  Biblioteka – ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy.

0,003 mln zł   Zgrzebnioka – ulica przyjazna pieszym i rowerzystom!

Ligota-Panewniki 28 205 os. 0,69 mln zł
0,51 mln zł   Sport na co dzień remont i modernizacja przyszkolnej infra-

struktury sportowej
 0,15 mln zł  Bezpieczeństwo przede wszystkim – doświetlenie ul. Kruczej, 

chodników, pasów zieleni oraz przejść dla pieszych przy Osiedlu 
Kokociniec

0,03 mln zł  Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie 
przejść dla pieszych na terenie Ligoty – Panewnik (zadanie 
dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 270.000 zł prze-
widziana do realizacji w 2022 r.)

Zawodzie 10 852 os. 0,41 mln zł
 0,15 mln zł  Doposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 31 w Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym nr 6
0,11 mln zł  Kuźnia Motoryzacji w ZS nr 1 – szansą na nowoczesną eduka-

cję. Korzyść dla szkoły i środowiska.
0,06 mln zł   Odnowienie basenu na Gwiazdach w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym nr 5 w Katowicach
0,03 mln zł  Zawodzie jest w modzie! – dzielnicowy mural
 0,02 mln zł   Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej nr 31 ul. Marcinkowskiego 13
0,02 mln zł   Ławeczka na zielonej trawce – miejsce odpoczynku dla miesz-

kańców i ich czworonożnych przyjaciół
0,01 mln zł   Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (zadanie dwulet-

nie realizowane w ramach WPI, kwota 65.900 zł przewidziana 
do realizacji w 2022 r.)

0,01 mln zł   Weź książkę, zostaw książkę – zawodziańskie plenerowe biblio-
teczki dla mieszkańców

0,01 mln zł   Zakup nowości wydawniczych dla Filii 24 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 88a

Dąbrówka Mała 4 634 os. 0,34 mln zł
 0,19 mln zł  Siłownia w Parku w Dąbrówce
0,15 mln zł  Nowoczesna strażnica – międzypokoleniowe miejsce służby  

i edukacji – zakup niezbędnego wyposażenia strażnicy

Szopienice-Burowiec 13 676 os. 0,57 mln zł
0,30 mln zł   Psi wybieg dla naszych czworonożnych przyjaciół z Burowca  

i okolic
0,13 mln zł   Modernizacja i doposażenie remizy OSP Szopienice
0,08 mln zł   Bezpieczne Szopienice – zakup umundurowania dla OSP Szopienice 
0,03 mln zł  Szopienicka Biblioteka dla wszystkich – zakup nowości 

wydawniczych oraz sprzętu i materiałów do pracy z dziećmi, 
organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19

0,02 mln zł   Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowi-
cach przy ul. Generała Hallera 28

0,01 mln zł  Przejazd rowerowy przez ul. Krakowską

Janów-Nikiszowiec 9 197 os. 0,45 mln zł
 0,25 mln zł   Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18
0,14 mln zł   Tor rolkowy na Bolinie
0,03 mln zł  Tablice i zabawki interaktywne dla dzieci – Miejskie Przedszkole 

nr 63 w Katowicach
0,03 mln zł  Parkowe ławki, leżaki i nowa zieleń na Skwerze Rybka

Giszowiec 15 505 os. 0,37 mln zł
0,30 mln zł  Rewitalizacja giszowieckiego parku (zadanie dwuletnie 

realizowane w ramach WPI, kwota 75.000 zł przewidziana do 
realizacji w 2022 r.)

0,03 mln zł  Jarmark świąteczny na Giszowcu
0,03 mln zł  Muzyczne zakończenie lata w giszowieckim parku
0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii nr 15 MBP 

w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a

Piotrowice-Ochojec 22 465 os. 0,79 mln zł 
0,28 mln zł  Zielona klasa – ekologiczna infrastruktura wokół Szkoły Podsta-

wowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkoła w Piotrowicach
0,23 mln zł  Multimedialna szkoła – nowoczesna szkoła XXI wieku
0,10 mln zł  Wykonanie ogrodzenia wokół Miejskiego Przedszkola nr 93  

w Katowicach
0,07 mln zł  Aktywny Senior 55+ pakiet zajęć ruchowych, językowych, 

warsztaty, biesiadowanie przy muzyce, wyjścia do kina, teatru, 
filharmonii itp. oraz wycieczki skierowane do osób zamiesz-
kujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Połączenie zajęć 
rekreacyjnych, kulturalnych i społecznych jako sposób na 
funkcjonowanie w wieku senioralnym

0,04 mln zł  Ptaki wracają do naszych Piotrowic
0,03 mln zł  Kodowanie ścieżki przedszkolaka – doposażenie Miejskiego 

Przedszkola nr 84 w Katowicach w pomoce dydaktyczne do 
nauki kodowania i programowania

0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 9 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach

0,01 mln zł  Przyjazna Biblioteka dla Ochojca
0,01 mln zł  Klub Gier Planszowych

Zarzecze 2 859 os. 0,15 mln zł
0,11 mln zł   Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Katowicach - Zarzeczu 
0,03 mln zł  Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne  

z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy
0,01 mln zł   Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika 

wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb 
rowerzystów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, 
kwota 111.800 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)

0,01 mln zł  Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021

Kostuchna 11 478 os. 0,42 mln zł
0,30 mln zł  Doposażenie sal lekcyjnych w nowe i nowoczesne 

pomoce dydaktyczne oraz naprawa starej, zniszczonej 
nawierzchni przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej 
nr 38

0,12 mln zł  Bezpieczne Południe Katowic – Zakup profesjonalnego 
sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie  
w Katowicach

0,01 mln zł  Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczyka (zadanie 
dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 53.460 zł 
przewidziana do realizacji w 2022 r.)

0,004 mln zł  Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie – dostosowanie 
chodnika wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego do potrzeb 
rowerzystów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach 
WPI, kwota 36.500 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)

Podlesie 6 619 os. 0,39 mln zł
0,14 mln zł  Miejskie Przedszkole nr 71 – modernizacja części placu 

zabaw oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
0,09 mln zł  Budowa siłowni w budynku LGKS 38 Podlesianka – ada-

ptacja i wyposażenie pomieszczeń
0,05 mln zł  Bezpieczne przejście dla pieszych – ul. Uniczowska  

w Podlesiu. Budowa oznakowanego przejścia z wysepką, 
oświetleniem oraz czujnikami ruchu

0,04 mln zł  Pozyskanie funduszy dla Filii Nr 28 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup no-
wości książek i audiobooków oraz funduszy na działalność 
kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wszystkich 
mieszkańców dzielnicy

0,03 mln zł  Doposażenie remizy OSP Katowice – Podlesie
0,03 mln zł  Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia

Murcki 4 871 os. 0,34 mln zł
0,20 mln zł  Studio wokalne dla mieszkańców
0,07 mln zł  Nowy chodnik do parku Murckowskiego
0,03 mln zł  Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka do Ślązaka 2021
0,02 mln zł  Zakup książek i audiobooków oraz fundusze na teatrzyki, 

warsztaty, gry planszowe i na PlayStation
0,02 mln zł  Muszlownik Murcki Festiwal 2021
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Katowicka Karta Mieszkańca
Wdrożenie Katowickiej Karty Mieszkańca (KKM) było 
jednym z głównych zobowiązań wyborczych prezydenta 
Marcina Krupy z 2018 roku. Prace nad jej uruchomie-
niem rozpoczęły się od razu po wyborach i dobiegły 
końca w sierpniu 2020 roku. Od września rozpoczęto 
wyrabianie kart przez mieszkańców, które uprawniają 
do wielu zniżek.
    – Głównym celem Katowickiej Karty Mieszkańca jest 
premiowanie osób, które są zameldowane w Katowi-
cach i właśnie tutaj odprowadzają podatki. Dzięki tym 
pieniądzom budujemy m.in. nowe baseny, place za-
baw, utrzymujemy zieleń czy też organizujemy szereg 
wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dlatego właśnie 
mieszkańcy Katowic muszą być traktowani w naszym 
mieście priorytetowo – podkreśla prezydent Marcin 
Krupa i wyjaśnia, że KKM uprawnia do wielu zniżek,  
a także scala już istniejące programy, takie jak „Aktywny 
Senior”, „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” czy też 

„Nas Troje i Więcej”. – Katowicka Karta Mieszkańca ma  
w pierwszej kolejności umożliwiać mieszkańcom Ka-
towic korzystanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, 
sportu i rekreacji. Przykładowo w nowo wybudowanych 
basenach katowiczanie dzięki KKM płacą 8 zł za godzinę, 
a osoby spoza miasta 16 zł. Wkrótce dwukrotnie taniej 
będzie można zaparkować w Strefie Kultury. Katowicza-
nie otrzymali także zniżkę sięgającą nawet 50% m.in. na 
bilety do Muzeum Historii Katowic, Teatru „Ateneum”, 
wydarzenia realizowane przez Katowice Miasto Ogro-
dów – Instytucję Kultury im. K. Bochenek, na obiekty 
MOSiR – siłownie i kąpieliska Bugla oraz Rolna – dodaje 
prezydent.

Kto może ubiegać się o Kartę 
Mieszkańca?
Każda karta jest spersonalizowana – imienna. Może 
się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz. Kartę mogą 
otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z po-
niższych warunków:
• są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez 

względu na wiek).
• są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Kato-

wicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci 
do 18. roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć je-
den z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek  
w Katowicach)

• rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób 
fizycznych (dzieci do 18. roku życia mogą otrzymać 

kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów praw-
nych rozlicza podatek w Katowicach)

• przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych (do 18. roku życia), a także wycho-
wawcy i dyrektorzy tych placówek.

W jaki sposób możesz uzyskać Kartę?
Katowicką Kartę Mieszkańca można wyrobić w trzech 
różnych formach. Każda z nich jest jednakowo ważna  
i uprawnia do takiej samej liczby zniżek. 
• Aplikacja mobilna – to najwygodniejszy i najszybszy 

sposób na uzyskanie Katowickiej Karty Mieszkańca. 
Jeżeli jesteś zameldowany na stałe w Katowicach, taką 
kartę możesz sobie wyrobić sam w dowolnej porze, 
bez wychodzenia z domu! System automatycznie po 
wprowadzeniu danych sprawdzi, czy znajdujesz się  
w bazie meldunkowej w Katowicach. Jeśli tak będzie 

– od razu otrzymasz Katowicką Kartę Mieszkańca. Aby 
uzyskać kartę w ten sposób, należy pobrać bezpłatną 
aplikację z Google Play (smartfony z system Android) 
lub App Store (smartfony z systemem IOS), urucho-
mić ją, a następnie postępować zgodnie z instrukcja-
mi. Dodatkowym atutem aplikacji jest także możli-
wość uzyskiwania informacji o nowych zniżkach itp. 
     Jeżeli nie jesteś zameldowany w Katowicach – ale 
odprowadzasz tutaj podatek, poza opisaną powyżej 
czynnością – będziesz musiał dostarczyć do Urzędu 
(do Biura Obsługi Klienta) pierwszą stronę deklaracji 
podatkowej. Po jej zatwierdzeniu przez urzędników 

– KKM zostanie aktywowana. 
• Przypisanie do posiadanej karty bankowej (karta wir-

tualna) – osoby zameldowane na stałe w Katowicach 
mogą zażyczyć sobie „zakodowania” Katowickiej Karty 
Mieszkańca w swojej karcie bankowej w dowolnym 
punkcie honorującym zniżki – np. w nowo wybudo-
wanych katowickich basenach (pełna lista punktów 
dostępna jest na stronie kkm.katowice.eu). Osoby 
nieposiadające stałego meldunku, ale odprowadzają-
ce podatek w Katowicach – by przypisać KKM do karty 
płatniczej, muszą udać się do Biura Obsługi Klienta 
KKM przy ul. Pocztowej 5.

• Wersja plastikowa – aby ją otrzymać, należy udać 
się do Urzędu Miasta Katowice – do Biura Obsłu-
gi Klienta KKM przy ul. Pocztowej 5. Można także 
wcześniej wypełnić wniosek dostępny pod adresem  
www.kkm.katowice.eu.




