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Informacja Prezydenta Miasta Katowice 

na posiedzenie Komisji Bud żetu Miasta  Rady Miasta  Katowice 

dotycząca analizy wykonania  bud żetu  2015  roku 

w dziale 801  —  oświata i wychowanie oraz dziale 854  -  edukacyjna opieka wychowawcza 

Miasto Katowice prowadzi łącznie 177 organizacyjnych jednostek o światowych, w tym Zespó ł  

Obs ługi Jednostek O światowych, który obs ługuje 134 jednostki o światowe, za ś  42 jednostki 

prowadz ą  samodzielnie obs ł ugę  finansowo-ksi ęgową . 

W ramach tych jednostek funkcjonuj ą : 

• szko ły podstawowe: 36 (w tym 4 w zespo łach szkolno-przedszkolnych oraz 

2 w zespo łach szkół ) 

• zespo ły szkolno-przedszkolne: 4 

• miejskie przedszkola: 80 jednostek (w tym 4 w zespo łach szkolno-przedszkolnych oraz 

1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym da Dzieci Nies łysz ących i S łabo S łysz ących 

• zespo ły szkó ł  specjalnych: 9 jednostek (w tym równie ż  Zespó ł  Szkó ł  Specjalnych dla 

Dzieci Nies łysz ących i S łabo S łyszących oraz Zespó ł  Szkó ł  Zawodowych Specjalnych 

nr 6), 

• gimnazja: 26 (w tym w zespo łach szkó ł ), 

• licea ogólnokszta łcące: 15 (w tym w zespo łach szkó ł ), 

• szko ły zawodowe: 16 

• poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 6 (w tym specjalistyczna poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna oraz specjalistyczna poradnia rodzinna), 

• placówki wychowania pozaszkolnego: 3 (w tym: M łodzie żowy Dom Kultury, 

Mi ędzyszkolny O ś rodek Sportowy oraz Pa łac M łodzie ży), 

Do zada ń  Zespo łu Obs ługi Jednostek O światowych nale ży: obs ł uga finansowo-ksi ęgowa, 

prawna oraz obs ługa inwestycyjna i remontowa 134 jednostek o światowych, oraz obs ł uga 

prawna 42 jednostek prowadz ących samodzieln ą  obs ługę  finansowo-ksi ęgową . 

W poni ższej tabeli przedstawiono w sposób syntetyczny dochody  i  wydatki zrealizowane 

w 2015 roku w porównaniu z latami 2013 i 2014. 
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Dochody i wydatki na finansowanie zada ń  oświaty  i  edukacyjnej opieki wychowawczej 
w  dz. 801  i  854 w latach  2013-2015 

Dział  Wyszczególnienie 
Wykonanie 

2013 rok 
Wykonanie 

2014 rok 
Wykonanie 

2015 rok 
wsk. 
4:3 

wsk. 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

I Dochody bud żetu na finansowanie 

oświaty i edukacyjnej opieki 

wychowawczej 309 818 024,63 312 256  715,31 316 359 420,08 100,8% 101,3% 

1 subwencja o światowa 271 739 874,00 273 055 940,00 275 767 315,00 100,5% 101,0% 

2 dochody w dzia łach 801 i 854 38 078 150,63 39 200 775,31 40 592 105,08 102,9% 103,5% 

II Wydatki na o światę  i opiekę  
wychowawczą  483 676 421,34 489 392 317,36 500 632 670,53 101,2% 	102,3% 

1 

WYDATKI BIEŻĄCE 457 968 181,29 467 589  855,75 488 786 655,94 102,1% 	104,5% 

wynagrodzenia i pochodne od 

1a 

wynagrodzeń  

w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 

313 

244 

896 137,29 

839 712,11 

322 

251 

038 404,75 

736 474,53 

334 

262 

852 197,45 

007 139,48 

102,6% 	104,0% 

2 pozosta łe statutowe 81 344 157,60 83 591 769,08 84 876 689,88 102,8% 	101,5% 

2a 

3 

w tym zadania remontowe 

projekty wspó łfinansowane ś rodkami 

9 660 319,96 12 451 387,71 7 524 279,28 

Unii Europejskiej 2 675 315,98 1 749  046,77 2 058 542,78 65,4% 117,7% 

4 

5 

dotacje 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 

55 

4 

865 975,47 

186 594,95 

55 

4 

400  296,06 

810  339,09 

62 

4 

399 715,13 

599 510,70 

99,2% 

114,9% 

112,6% 

95,6% 

WYDATKI MAJĄTKOWE 25 708 240,05 21 802  461,61 11 846 014,59 84,8% 	54,3% 

w tym: 

realizacja projektów 

wspó łfinansowanych środkami z  Unii 

Europejskiej 5 194 879,06 24  750,00 1 303 652,43 0,5% 5267,3% 

III Dofinansowanie do zada ń  oświatowych 

ze środków bud żetu miasta (11-1) 173 858 396,71 177 135 602,05 184 273 250,45 

IV 
Subwencja oświatowa / wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne 86,57% 84,79% 82,35% 

V 
Subwencja o światowa / wydatki bie żące 59,34% 58,40% 56,42% 

OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE 

dzia ł  801 9 800,00 263 061,78 1435 932,96  

Z analizy powyższej tabeli wynika mi ędzy innymi, i ż  najwi ę ksz ą  grupę  wydatków o światowych 

stanowi ą  wydatki na wynagrodzenia osobowe  pracowników  wraz z pochodnymi 
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od wynagrodze ń , za ś  subwencja o światowa otrzymywana przez miasto Katowice na realizacj ę  

zada ń  w ramach o światy i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej pokrywa 

ok. 80% z tej grupy wydatków. 

Z tabeli wynika równie ż  wielko ść  dofinansowania do zada ń  o światowych z bud żetu miasta, 

po uwzgl ędnieniu sfinansowania tych zada ń  ś rodkami z subwencji oswiatowej oraz dochodami 

bud żetowymi pozyskiwanymi przez jednostki o światowe. Szko ły i placówki o światowe 

pozyskuj ą  dochody bud żetowe mi ędzy innymi z takich tytu łów jak: 

✓ czynsze z automatów do napoi 

✓ czynsze z tyt. jednorazowych wynajmów 

✓ czynsze za bufet 

✓ czynsze za gara ż e 

,•7  czynsze za mieszkania s łu żbowe 

✓ dzierżawa gruntów 

✓ odp łatność  za energi ę/media z tyt. wynajmów 

✓ wynajem pomieszcze ń  na dzia łalno ść  dydaktyczr  Id 

✓ wynajem obiektów sportowych 

✓ odp łatność  za wy żywienie w internacie/schronisku szkolm, r1n 

✓ odp łatno ść  za żywienie w przedszkolach 

✓ odp łatno ść  za żywienie w przedszkolach - pozosta łe koszty przygotowania posi ł ków 

p łatne przez MOPS 

✓ odp łatno ść  za żywienie w szko łach 

✓ odp łatno ść  za żywienie w szko łach - pozosta łe koszty przygotowania posi łków p łatne 

przez MOPS 

✓ op łaty za internat/schronisko szkolne (dot. zakwaterowania) 

✓ op łaty za świadczenia wykraczaj ące poza podstawę  programow ą  wychowania 

przedszkolnego 

✓ wp ływy ze sprzeda ży biletów i karnetów 

✓ wp ływy z us ług świadczonych przez warsztaty szkolne w ramach praktycznej nauki 

zawodu 

✓ op łaty za duplikaty legitymacji szkolnych 

✓ op łaty za duplikaty świadectw szkolnych. 
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Dzia ł  / Rozdzia ł  Wyszczególnienie Wykonanie na 2015-12-31 

Razem 801+854 500 632 670,53 

801 Oświata i wychowanie 454 046 383,67 

80101 Szko ły podstawowe 99 077 886,54 

80102 Szkoty podstawowe specjalne 14 610 744,38 

80103 
Oddzia ły przedszkolne w szko łach 

podstawowych 
558 520,77 

80104 Przedszkola 79 524 881,68 

80105 Przedszkola specjalne 2 239 094,96 

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 194 147,97 

80110 Gimnazja 56 638 568,61 

80111 Gimnazja specjalne 9 545 875,76 

80113 Dowo żenie uczniów do szkó ł  2 937 551,61 

80114 
Zespo ły ekonomiczno - administracyjne 

szkó ł  
7 082 068,18 

80120 Licea  ogólnokszta łcące 40 433 831,27 

80121 Licea ogólnokszta ł cą ce specjalne 1 028 364,76 

80123 Licea profilowane O 

80124 Licea profilowane specjalne 17 311,85 

80130 Szko ły zawodowe 59 169 529,73 

80134 Szko ły zawodowe specjalne 4 499 024,20 

80144 
Inne formy kszta łcenia osobno nie 

wymienione 
282 345,74 

80146 Dokszta łcanie  i  doskonalenie nauczycieli 1 123 679,32 

80148 Sto łówki szkolne i przedszkolne 26 125 451,62 

80149 

Realizacja zada ń  wymagaj ących 

stosowania specjalnej organizacji  nauki  i 
metod pracy  dla  dzieci 

w przedszkolach, oddzia łach 

.przedszkolnych 

w szko łach podstawowych  i  innych 

formach wychowania przedszkolnego 

7 960 926,35 

80150 

Realizacja zada ń  wymagaj ą cych 

stosowania specjalnej organizacji nauk 	i 

metod pracy  dla  dzieci i m łodzie ży w 

szko łach podstawowych, gimnazjach, 

liceach profilowanych i szko łach 

zawodowych oraz szko łach artystycznych 

22 176 790,52 

80195 Pozosta ła dzia łalno ść  18 819 787,85 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 46 586 286,86 

85401 Świetlice szkolne 10 255 365,86 

85402 O ś rodki szkolno-wychowawcze 3 477 071,91 
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85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckJ 4 015 819,28 

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczni 6 242 267,12 

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 12 808 423,59 

85410 Internaty i bursy szkolne 1 614 156,96 

85412 
Kolonie i obozy oraz inne formy 

wypoczynku  dzieci  i m łodzie ży szkolnej 
1 336 383,19 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 796 280,86 

85417 Szkolne schroniska m łodzie żowe 517 492,80 

85419 O ś rodki rewalidacyjno-wychowawcze 2 875 098,24 

85446 Dokszta łcanie  i  doskonalenie nauczycieli 37 611,42 

85495 Pozosta ła dzia łalno ść  610 315,63 

NACZELNIK wyramx EDUKACJI 
WIC «ZYDEi MIASTA KATOWICE 

IVILak.e2Śzitia 

024,03 
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