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Informacja dla Komisji Budżetu w sprawie gospodarki finansowej Urzędu Miasta 

Katowice. 

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub 

ustawy dla organów innych władz publicznych. Podstawową jednostką samorządu 

terytorialnego jest gmina, która wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie 

zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.  

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne: 

- jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, działające w ramach podmiotowości 

prawnej jednostki samorządu terytorialnego,  

- osoby prawne należące do sektora publicznego - instytucje kultury, samodzielne 

zakłady opieki zdrowotnej, związki międzygminne,  

- spółki prawa handlowego (komunalne osoby prawne) tworzone na podstawie odrębnej 

ustawy. 

Miasto Katowice jest miastem na prawach powiatu. Urząd miasta na prawach powiatu pełni 

funkcję starostwa powiatowego, wraz z Powiatowym Urzędem Pracy (będącym jednostką 

organizacyjną miasta) oraz z jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego stanowi administrację zespoloną.  

Struktura organizacyjna miasta Katowice: 

W mieście Katowice funkcjonuje:  

 195 jednostek budżetowych: 

- Urząd Miasta (aparat pomocniczy Prezydenta prowadzący gospodarkę finansową wg 

zasad obowiązujących jednostkę budżetową sektora finansów publicznych), 

- szkoły i placówki oświatowe, 

- ośrodek sportu i rekreacji, 

- ośrodek pomocy społecznej, 

- placówki opiekuńczo-wychowawcze,  

- domy pomocy społecznej, 

- zarządca zasobu lokalowego Miasta Katowice, 

- zarządca dróg publicznych Miasta Katowice, 

- powiatowy urząd pracy, 

- komenda miejska państwowej straży pożarnej, 

- powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, 

- pozostałe jednostki budżetowe. 

Jednostki budżetowe są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych nieposiadającymi 

osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody 

odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na 

podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą 

gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem 

finansowym jednostki. 
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 2 samorządowe zakłady budżetowe  

- zarząd cmentarzy komunalnych, 

- zarząd targowisk miejskich.  

 

Zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych nieposiadającymi 

osobowości prawnej, które odpłatnie wykonują zadania, pokrywając koszty swojej działalności 

z przychodów własnych. Zakład może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

dotacje. Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan 

finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków 

obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Miasto Katowice jest właścicielem lub współwłaścicielem bądź organem założycielskim 

następujących osób prawnych: 

- 13 samorządowych instytucji kultury, 

- 1 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

- 4 jednoosobowych spółek (komunalnych), 

- 4 spółek zależnych z dominującym udziałem Miasta. 

Ponadto, Miasto dla 2 instytucji kultury jest współorganizatorem oraz posiada akcje i udziały 

w 2 spółkach stowarzyszonych, w 3 spółkach współzależnych oraz akcje w 2 spółkach 

przeznaczone do obrotu (nabyte poprzez konwersję wierzytelności). Miasto Katowice jest 

również uczestnikiem 2 związków międzygminnych. 

 

 
 

miasto Katowice 

jednostki  budżetowe 

wydzielone dochody 
jednostek oświatowych i 

wydatki nimi finansowane 
art. 223 ufp 

urząd miasta 

wydział księgowo 
rachunkowy 

organ podatkowy i 
egzekucyjny 

pozostałe komórki organizacyjne i 
samodzielne stanowiska pracy  

organ finansowy - 
budżet miasta 

zakłady budżetowe instytucje kultury i 
spzoz 

spółki komunalne i 
pozostałe z udziałem  
kapitałowym Miasta 

organ stanowiący organ wykonawczy 
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Budżet Miasta Katowice 

 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem jej dochodów, 

wydatków oraz przychodów i rozchodów. Stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.  

Budżet wykonują jednostki budżetowe, Urząd Miasta – jednostka budżetowa oraz 

Urząd Miasta – Organ finansowy. W planie finansowym Urzędu Miasta ujmuje się wydatki 

budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki 

związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, do 

przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek 

budżetowych.  

Jednostki budżetowe wykonujące budżet ewidencjonują dochody i wydatki w zakresie 

faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonanych na bankowych 

rachunkach budżetu oraz na rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych 

jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych określonych w odrębnych 

przepisach.  

 

 

Wykonanie budżetu miasta Katowice za 2014 rok 

jednostki wykonujące budżet 

dochody budżetowe wydatki budżetowe wynik budżetu finansowanie deficytu 

bieżące majątkowe razem bieżące majątkowe razem deficyt przychody rozchody 

Budżet miasta - Organ finansowy 934 413 885 134 483 954 1 068 897 839 3 583 971 16 948 255 20 532 226 1 048 365 613 477 349 466 16 664 357 

Urząd Miasta 348 743 287 27 917 249 376 660 536 420 770 859 514 014 974 934 785 833 -558 125 297     

szkoły i placówki oświatowe 19 862 841 13 096 19 875 937 422 764 094 7 911 284 430 675 378 -410 799 441     

ośrodek sportu i rekreacji 9 558 226 51 600 9 609 826 21 426 553 5 892 132 27 318 685 -17 708 859     

ośrodek pomocy społecznej 3 651 890 0 3 651 890 143 669 464 222 320 143 891 784 -140 239 894     

placówki opiekuńczo-wychowawcze 266 045 0 266 045 8 973 581 195 101 9 168 682 -8 902 637     

domy pomocy społecznej 2 279 206 30 2 279 236 7 228 226 54 697 7 282 923 -5 003 687     

zarządca zasobu lokalowego 114 470 267 2 634 114 472 901 110 617 995 13 867 064 124 485 059 -10 012 158     

zarządca dróg publicznych 12 009 911 0 12 009 911 65 644 436 19 488 311 85 132 747 -73 122 836     

powiatowy urząd pracy (bez FP) 58 872 0 58 872 14 462 946   14 462 946 -14 404 074     

komenda miejska państwowej straży 

pożarnej 
11 329 0 11 329 16 857 013 243 999 17 101 012 -17 089 683     

powiatowy inspektorat nadzoru 

budowlanego 
0 0 0 1 092 901   1 092 901 -1 092 901     

pozostałe jednostki budżetowe 7 754 050 2 775 7 756 825 31 615 658 5 150 481 36 766 139 -29 009 314     

suma ogółem wykonanie za 2014 rok 1 453 079 809 162 471 338 1 615 551 147 1 268 707 697 583 988 618 1 852 696 315 -237 145 168 477 349 466 16 664 357 
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dochody budżetowe miasta 

Budżet miasta - Organ finansowy 

Urząd Miasta 

szkoły i placówki oświatowe 

ośrodek sportu i rekreacji 

ośrodek pomocy społecznej 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 

domy pomocy społecznej 

zarządca zasobu lokalowego 

zarządca dróg publicznych 

powiatowy urząd pracy (bez FP) 

komenda miejska państwowej straży pożarnej 

powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego 

pozostałe jednostki budżetowe 

wydatki budżetowe miasta 

Budżet miasta - Organ finansowy 

Urząd Miasta 

szkoły i placówki oświatowe 

ośrodek sportu i rekreacji 

ośrodek pomocy społecznej 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 

domy pomocy społecznej 

zarządca zasobu lokalowego 

zarządca dróg publicznych 

powiatowy urząd pracy (bez FP) 

komenda miejska państwowej straży pożarnej 

powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego 

pozostałe jednostki budżetowe 
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Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Miasta 

 

Przepisy ustawy o finansach publicznych zobowiązują Prezydenta Miasta do opracowania 

sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz sprawozdania 

rocznego, które organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.  

Sprawozdanie roczne obejmuje:  

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie 

dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu,  

- sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki,  

- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (zasoby mienia i ich 

zmiany, dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych z ostatniego 

roku, inne zdarzenia).  

Opracowując sprawozdanie roczne należy także wykazać wynik finansowy budżetu, 

zrealizowane przychody, rozchody i wielkość zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego 

na koniec roku budżetowego.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. 
 

Ponadto zgodnie z ustawą, Prezydent Miasta opracowuje i przekazanie organowi 

stanowiącemu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego w terminie 

do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Potwierdza ono dane o wykonaniu 

budżetu wynikające z ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe składa się: 

- z bilansu z wykonania budżetu miasta, 

- z łącznego bilansu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, 

- z łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, 

- z łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów 

budżetowych. 

Sprawozdanie finansowe Miasta podlega corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta. 

Prezydent Miasta odpowiada za realizację budżetu, sprawuje nadzór nad realizacją dochodów, 

wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu. Proces realizacji budżetu koordynuje 

Skarbnik Miasta. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, 

w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.  
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Gospodarka finansowa Urzędu Miasta 

Urząd miasta jest jednostką budżetową pełniącą funkcję aparatu pomocniczego Prezydenta 

Miasta będącego: 

 organem wykonawczym w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta w zakresie zadań 

własnych gminy i powiatu oraz wykonywanych na podstawie porozumień 

z administracją rządową lub innymi jednostkami samorządów terytorialnych,  

 organem wydającym decyzje administracyjne w ramach wykonywanych zadań 

własnych i zleconych gminie i powiatowi innymi ustawami, 

 organem podatkowym i organem egzekucyjnym w sprawach podatków i opłat 

lokalnych oraz innych niepodatkowych należności publicznoprawnych.  

Urząd Miasta wykonuje wszystkie merytoryczne zadania, których nie powierzono 

do wykonywania pozostałym jednostkom organizacyjnym Miasta, prowadzi gospodarkę 

mieniem komunalnym Miasta.  

Na podstawie zarządzeń wewnętrznych w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędowi Miasta, Prezydent Miasta określił strukturę organizacyjną Urzędu oraz w sprawie 

ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych 

stanowisk pracy dokonał  podziału  zadań.  

Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych 

do sporządzania sprawozdawczości z procesów obejmujących gromadzenie dochodów 

i przychodów publicznych, wydatkowania środków publicznych, finansowania potrzeb 

pożyczkowych, zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie długiem 

publicznym, rozliczaniem z budżetem UE. Tak szeroki zakres informacyjny wymaga 

stosowania odpowiednich metod ewidencji zasobów Miasta. Ewidencja księgowa w Urzędzie 

Miasta prowadzona, jest dla trzech obszarów: 

 gospodarki finansowej budżetu całego Miasta w zakresie: zarządzania środkami 

publicznymi, przygotowywania uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy 

finansowej oraz dokonywania zmian budżetu i w budżecie oraz w WPF,  w zakresie  

planów finansowych jednostek organizacyjnych,   ewidencji księgowej dochodów 

i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, wysokości zadłużenia, udzielonych 

poręczeń i gwarancji, zarządzania płynnością budżetu, sporządzaniem sprawozdań z 

wykonania budżetu, w zakresie długu publicznego i sprawozdań finansowych Miasta,   

 jednostki budżetowej Miasta w zakresie: ewidencjowania dochodów i przychodów 

budżetowych według źródeł ich pochodzenia, dla zadań własnych i zleconych 

(dodatkowo w układzie zadań budżetu państwa dla zadań zleconych), rozliczania niepodatkowych 

należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych, ewidencjonowania wydatków 

budżetowych w układzie grup w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej 

w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, limitów zobowiązań obciążających 

budżet,  kosztów, środków trwałych w budowie, inwestycji finansowych, prowadzenia 

ewidencji majątku komunalnego i Skarbu Państwa (w zakresie zadania zleconego), 

naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników i diet radnych, organizowania 

i przeprowadzania inwentaryzacji składników zasobów majątkowych i jej rozliczanie, 

sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostki 

budżetowej, w zakresie operacji finansowych, sporządzania sprawozdawczości 

z wydatków strukturalnych oraz sprawozdań finansowych, 
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 jednostki budżetowej Miasta obsługującej organ podatkowy i egzekucyjny: naliczanie 

i rozliczanie  podatków i opłat lokalnych, windykacji należności, rozliczaniem ulg, 

odroczeń, zwolnień z opat i podatków, skutków obniżenia stawek podatków, 

sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji 

finansowych. 

Podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miasta jest określony na podstawie danych 

z uchwały budżetowej, roczny plan finansowy dochodów i wydatków jednostki budżetowej. 

Plan finansowy Urzędu Miasta jest sumą planów jednostkowych poszczególnych komórek 

organizacyjnych Urzędu Miasta, na rok 2014 zostały przygotowane na podstawie zarządzenia 

Prezydenta Miasta Katowice Nr 1920/2014 z 8 stycznia 2014 r. dotyczącego wykonania 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice  na 2014 r., 

oraz na podstawie zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Nr 5/2014 z 8 stycznia 

2014 r. w sprawie podziału dochodów i wydatków na 2014 rok dla poszczególnych komórek 

organizacyjnych Urzędu Miasta zgodnie z wynikającymi zasadami oraz nadanymi 

upoważnieniami.  

W 2014 roku – 29 komórek organizacyjnych Urzędu posiadało zatwierdzone plany finansowe 

dochodów i/lub wydatków budżetowych.              

Według  stanu na 1 stycznia 2014 r. łączne planowane dochody dla Urzędu Miasta wynosiły 

1.385.335.161 zł, (bieżące 1.159.745.169 zł, majątkowe 225.589.992 zł) w tym realizowane 

przez Wydział Księgowo-Rachunkowy 346.367.383 zł oraz Budżet miasta - Organ finansowy 

1.038.967.778 zł, z czego dochody zadań własnych 1.381.193.417 zł i zleconych 

4.141.744 zł. W trakcie roku  plan dochodów Urzędu Miasta uległ zwiększeniu o kwotę 58,6 

mln zł (z czego na zadania obsługiwane przez  WKR 23,4 mln zł).  

Łączne planowane na 2014 r. wydatki jednostki Urząd Miasta wg. stanu na 1stycznia 2014 r. 

wynosiły 994.172.766 zł, w tym w ramach wydatków bieżących: wynagrodzenia i pochodne 

67.826.429 zł, wydatki statutowe 255.619.909 zł, dotacje 130.661.009 zł świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 1.984.783 zł, projekty zagraniczne 6.059.048 zł, poręczenia i gwarancje 

5.070.945 zł, obsługa długu 26.329.127 zł oraz wydatki majątkowe 500.621.516 zł, w tym 

projekty unijne 278.594.364 zł. W trakcie roku plan wydatków Urzędu uległ zwiększeniu o 

kwotę 53,8 mln zł. 

 

 

Obsługa finansowo - księgowa jednostki budżetowej Urzędu Miasta 

Obsługę finansowo-księgową Urzędu Miasta – jednostki budżetowej Miasta prowadzi 

Wydział Księgowo-Rachunkowy, w którym obecnie jest zatrudnionych jest 76 pracowników 

w ośmiu referatach, z tego cztery zajmują się gospodarką finansową w zakresie dochodów 

budżetowych.  

 

Prezentacja gospodarki finansowej Urzędu Miasta, realizowana jest poprzez sporządzanie 
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comiesięcznych sprawozdań budżetowych – odrębnie dla dochodów i wydatków z podziałem 

w szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zatem konsekwencją i celem finansowym 

wszystkich działań Wydziału jest zgodne z przepisami  realizowanie obowiązku 

sprawozdawczego. Sporządzone sprawozdania w ustalonych terminach przekazywane są 

do Wydziału Budżetu Miasta, który sporządza sprawozdania łączne (zbiorcze i 

skonsolidowane) ze sprawozdań jednostkowych jednostek i zakładów budżetowych miasta w 

zakresie i w szczegółowości określonej przez Ministra Finansów.  

 

 

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych przez jednostkę 

budżetową – Urząd Miasta.  

 

 

 

Wykonanie planu dochodów budżetowych Urzędu Miasta w 2014 r. 

 

 

 
komórka organizacyjna UM plan pierwotny plan po 

zmianach 

należności potrąceni

a 

dochody 

wykonane 

należności 

pozostałe do 

zapłaty 

z tego: 

zaległości 

nadpłaty 

Wydział Administracyjny 2 005 000,00 2 009 049,00 3 343 311,54 0,00 1 687 045,74 1 656 269,87 1 650 435,96 4,07 

Wydział Budynków i Dróg 892 000,00 6 245 036,00 8 745 851,16 0,00 6 620 038,08 2 126 076,57 1 396 662,22 263,49 

Biuro Geologii i Górnictwa  8 000 000,00 9 759 619,00 14 237 961,89 0,00 9 759 619,04 4 478 342,85 0,00 0,00 

Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 7 612 044,00 7 612 044,00 8 190 431,44 0,00 8 190 431,44 0,00 0,00 0,00 

Biuro Rady Miasta   0,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 

Wydział Edukacji   0,00 173 364,45 0,00 149 987,05 23 402,90 23 402,90 25,50 

Wydział Geodezji 1 052 000,00 1 052 000,00 1 948 181,47 0,00 1 219 922,57 728 258,90 728 108,90 0,00 

Wydział Gospodarki Mieniem 50 300 000,00 54 100 000,00 74 122 721,81 0,00 52 409 118,63 21 974 529,94 14 203 994,02 260 926,76 

Wydział Informatyki 2 500,00 4 068,00 97 198,66 0,00 97 198,66 0,00 0,00 0,00 

Wydział Inwestycji 280 916,00 280 916,00 1 159 952,26 0,00 396 274,01 763 678,25 763 678,25 0,00 

Wydział Księgowo-Rachunkowy   0,00 -433,14 0,00 1 326,09 0,00 0,00 1 759,23 

Wydział Kształtowania Środowiska  3 267 080,00 3 267 080,00 45 704 076,72 0,00 4 163 101,37 41 563 877,17 665 747,33 22 901,82 

Wydział Kształtowania Środowiska - 

odpady komunalne 
39 815 467,00 41 097 911,00 48 129 805,75 0,00 44 830 714,11 3 374 695,31 420 888,89 75 603,67 

Wydział Kultury   0,00 1 191,86 0,00 1 191,86 0,00 0,00 0,00 

Wydział Kultury   0,00 2 618,01 0,00 2 618,01 0,00 0,00 0,00 

Wydział Organizacji i Zarządzania 14 000,00 14 000,00 29 629,82 0,00 29 629,82 0,00 0,00 0,00 

Wydział Promocji   0,00 232 054,62 0,00 232 054,62 0,00 0,00 0,00 

Wydział Planowania Przestrzennego  195 000,00 195 000,00 356 716,17 0,00 142 907,29 213 808,88 195 879,88 0,00 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 222 753 200,00 225 753 200,00 266 749 913,79 282 955,00 232 102 619,91 37 609 054,91 25 386 507,45 3 244 716,03 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Imprez 

Strategicznych  
  0,00 33 229,56 0,00 33 229,56 0,00 0,00 0,00 

Wydział Prawny 70 000,00 70 000,00 1 008 857,36 0,00 338 403,99 671 929,28 664 321,78 1 475,91 

Wydział Polityki Społecznej 38 900,00 19 938,00 126 425,83 0,00 125 171,83 1 254,00 0,00 0,00 

Wydział Rozwoju Miasta    1 951 527,00 1 954 502,54 0,00 1 954 502,54 0,00 0,00 0,00 

Wydział Spraw Obywatelskich  9 107 496,00 9 107 996,00 9 645 604,54 0,00 9 565 035,82 80 568,72 31 124,72 0,00 

Wydział Sportu i Turystyki    0,00 933 806,12 0,00 916 615,08 17 191,04 17 191,04 0,00 

Wydział Zarządzania Kryzysowego 124 800,00 1 099 800,00 1 806 360,51 0,00 603 906,11 1 203 939,38 1 197 478,32 1 484,98 

Wydział Zdrowia, NWiPW 836 980,00 6 107 397,00 6 396 647,77 0,00 1 087 830,44 5 308 817,33 856 833,80 0,00 

 razem 346 367 383,00 369 746 581,00 495 130 024,51 282 955,00 376 660 535,67 121 795 695,30 48 202 255,46 3 609 161,46 
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1. Informacja o wykonanych dochodach podatkowych z tytułu podatków i opłat 

lokalnych w 2014 r. przez Organ podatkowy  

Plan dochodów podatkowych na rok 2014 wynosił 278.210.730 zł. W roku ubiegłym 

wykonano dochody w kwocie 288.397.693 zł, co stanowi 104 %  

Poniżej zaprezentowano tytuły, których udział w realizacji dochodów stanowił największą 

wartość i procent w wartości zrealizowanych dochodów podatkowych Urzędu Miasta  

za 2014 r. 

Tytuły podatków i opłat lokalnych Wykonanie Udział % 

 

Podatek od nieruchomości 

 

 

213.894.166 zł 

 

74,17 

 

Podatek od środków transportowych 

 

 

9.869.171 zł 

 

3,42 

 

Opłata eksploatacyjna 

 

 

9.759.619 zł 

 

3,38 

 

Opłata skarbowa  

 

 

7.541.625 zł 

 

2,61 

 

Opłata komunalna 

 

 

44.780.642 zł 

 

15,52 

 

Wydział Administracyjny 

Wydział Budynków i Dróg 

Biuro Geologii i Górnictwa  

Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 

Biuro Rady Miasta 

Wydział Edukacjii  

Wydział Geodezji 

Wydział Gospodarki Mieniem 

Wydział Informatyki 

Wydział Inwestycji 

Wydział Księgowo-Rachunko 

Wydział Kształtowania Środowiska  

Wydział Kształtowania Środowiska - odpady 
komunalne 
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Na poziom wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wpływ mają 

następujące czynniki: 

 wywiązywanie się podatników z nałożonego obowiązku 

 wpływy z zaległości z lat ubiegłych, 

 dodatkowe wpływy wynikające ze zmiany przepisów prawa podatkowego związane z 

podstawą opodatkowania, skutkujące zarówno odpisem podatku jak i przypisem 

podatku, 

 zmiany przepisów prawa w trakcie roku podatkowego, 

 wysokość zwolnień udzielanych na podstawie uchwał Rady Miasta Katowice oraz 

zwolnień ustawowych, 

 zwroty podatków na podstawie wniosków składanych przez podatników. 

Statystyka według tytułów należności podatkowych i kontrahentów  

Ewidencja księgowa jest prowadzona w szczegółowości do kontrahentów i rodzajów 

należności dla następującej liczby podatników: 

podatku od nieruchomości 154 834 

podatku od środków transportowych 846 

podatku rolnego 510 

podatku leśnego 259 

opłata za gospodarowanie odpad. komunalnymi 18 164 

RAZEM 174 613 podatników 

 

W stosunku do pozostałych dochodów dot. opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty 

eksploatacyjnej, opłaty za interpretację, opłaty za udzielenie informacji komornikom – 

ponieważ są do dochody nieprzypisane, nie można ustalić liczby podatników.  

 

W 2014 r. w systemach finansowo-księgowych zaewidencjonowano następującą liczbę 

operacji: 

liczba operacji księgowych 514 383 

liczba wydanych postanowień, decyzji  4 679 

liczba wniosków egzekucyjnych 1 235 

liczba zaświadczeń 261 

RAZEM 520 558 operacji 

 

 

Statystyka realizowanych zadań w zakresie windykacji dochodów podatkowych w 2014 r.  

Istotnym czynnikiem kształtującym dochody z tytułu podatków i opłat są zaległości 

podatkowe. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę dłużników w 2014 roku i ich udział 

w ogólnej liczbie podatników:  
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liczba podatników liczba dłużników procentowy udział liczby dłużników 

do podatników 

174.613 9.007 5,15% 

 

 

Kwota zaległości w 2014 roku wynosi 25.812.793 zł, co stanowi 7,8% ogólnej kwoty 

należności (330.843.070 zł). Największa kwota zaległości generowana jest w podatku: 

 od nieruchomości 23.618.583 zł (91,50%) 

 od środków transportowych 1.744.678 zł ( 6,76 %) 

 opłata komunalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi 420.889 zł (1,63 %) 

Po stwierdzeniu zaległości dla danego podatnika rozpoczyna się proces egzekucji. Działania 

te regulują przepisy prawa oraz Zarządzenie wewnętrzne nr 391/2013 Prezydenta Miasta 

Katowice z dnia 2.12.2013r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania dotyczącego 

windykacji, zabezpieczania wykonania zobowiązań i egzekucji wierzytelności do których 

stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Pierwszą czynnością windykacyjną jest 

wysłanie upomnień.  

W sytuacji braku reakcji na wysłane upomnienia zostają wystawiane tytuły wykonawcze, 

które kierowane są do tut. Referatu Egzekucyjnego, a w przypadku podatników 

zamiejscowych do poszczególnych Urzędów Skarbowych. Poniżej przedstawiono liczbę 

wydanych upomnień oraz tytułów wykonawczych w ubiegłym roku:  

liczba upomnień liczba tytułów 

24 994 8 754 

 

 

Analiza danych dotyczących zaległości podatkowych wskazuje, że wpływ na wartość 

zaległości ma fakt, iż spośród istniejących zaległości prawie 40 %  stanowią zaległości 

podmiotów postawionych w stan upadłości lub objętych postępowaniem likwidacyjnym. 

W stosunku do zaległości objętych masą upadłości Prezydent Miasta Katowice nie może 

prowadzić żadnych działań windykacyjnych jak i egzekucyjnych, natomiast egzekucja w 

stosunku do zaległości podmiotów likwidowanych jest praktycznie bezskuteczna. 

Zaspokojenie powyższych należności następuje w wyniku podziału funduszy masy upadłości. 

Ponadto zaległości powstałe po dniu upadłości podmiotu, zaliczane do I kategorii masy 

upadłości syndyk powinien realizować sukcesywnie w miarę wpływu środków pieniężnych 

do masy upadłości. Ponieważ upadłe podmioty posiadają zazwyczaj bardzo dużo 

niezapłaconych wierzytelności syndyk nie posiada środków na realizację bieżących 

podatków, i ich nie realizuje co dodatkowo generuje zaległości podatkowe, w stosunku 

do których nie można podjąć żadnych czynności egzekucyjnych.  
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Ponadto na podstawie dokumentacji pozyskanej podczas prowadzonych działań 

egzekucyjnych można wywnioskować, że zwiększa się liczba podatników, u których 

zaległości podatkowe powstają z uwagi na pogarszające się warunki ich życia i trudną 

sytuacje finansową.  

Przedstawione dane liczbowe wskazują, że organ podatkowy stosuje wszystkie 

usankcjonowane przepisami prawa instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległego 

podatku (wysokie liczby wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych), zabezpieczanie 

interesów Miasta i nie doprowadzanie do przedawnienia zaległości podatkowych ( wysoka 

kwota ustanowionych hipotek i zastawów skarbowych).  

 

2. Informacja o wykonanych  dochodach publicznoprawnych w 2014 r. 

Plan dochodów publicznoprawnych Urzędu Miasta na rok 2014 wynosił  7.305.028 zł. 

wykonano  ogółem 8.075.031,72 zł, co stanowi 110,54 %.   W 2014 roku referat obsługiwał 

ok. 21.200 płatników  według tytułów dochodów  przypisanych z zakresu dochodów 

publicznoprawnych. Dla dochodów nieprzypisanych brak jest możliwości określenia ilości 

płatników. 

 

Poniżej zaprezentowano tytuły, których udział w realizacji dochodów stanowił największą 

wartość i procent w wartości zrealizowanych dochodów Urzędu Miasta  i Skarbu Państwa za 

2014 r. 

ZADANIA WŁASNE GMINY ZADANIA WŁASNE POWIATU 

5 619 338 2 455 694 

z tego:  

wycinka drzew 3 859 729 47,80 % 

inne 2 521 198 31,22 % 

opłaty geodezyjne 1 190 211 14,74 % 

mandaty 503 894 6,24 % 

 

 

 

W czerwcu 2014r Urząd miasta zobligowany przepisami Rozporządzenia Rady 

ministrów z dnia 9 grudnia 1994r w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji  grzywien za 

wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym oraz organów właściwych w sprawach 

rozprowadzenia i rozliczania bloczków mandatowych przejął ewidencję księgową i windykację 
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mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Ilość wystawionych mandatów w 2014 r 

wyniosła  15 944 szt. 

 

W 2014 roku w systemach finansowo-księgowych zaewidencjonowano ogółem 24.902 

dowodów księgowych z tytułu dochodów publicznoprawnych. 

Wydział na bieżąco dokonuje analizy przypisów i wpłat należności ustalonych dla danego 

kontrahenta i systematycznie kontroluje terminowość zapłat w/w należności.  

Po stwierdzeniu zaległości dla danego kontrahenta następuje wystawienie upomnień lub  

monitów. Do dnia 31.12.2014 r. wystawiono: 

 

Zgodnie z procedurą wynikającą z Zarządzenia Wewnętrznego nr 281 Prezydenta Miasta 

Katowice z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania dotyczącego 

windykacji wierzytelności Urzędu Miasta Katowice i Skarbu Państwa, do których nie stosuje 

się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, niezrealizowane po wezwaniu zaległości 

kierowane są na drogę postępowania sądowego poprzez Wydział Prawny.  

Skutkiem tych działań jest objęcie zaległości postępowaniem sądowym i komorniczym. 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w zakresie dochodów Urzędu Miasta postępowaniem 

sądowym i komorniczym zostało objętych 35 wniosków na ogólną kwotę 12 775,41 zł 

(plus należne odsetki karne). Informacja powyższa wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji 

prowadzonych spraw sądowych poprzez weryfikację dokumentów, która dokonywana jest raz 

w roku. 

 

 

 

liczba wezwań do zapłaty, monitów, upomnień 1 842 

liczba tytułów 846 

liczba not odsetkowych 120 

liczba wezwań do uzgodnienia sald 177 

liczba pism dot. postępowań egzekucyjnych związanych z mandatami, opłatami 

geodezyjnymi, wycinką drzew i pozostałymi opłatami publicznoprawnymi wezwań do 

zapłaty, monitów 

400 

RAZEM 3 385 
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3. Informacja o wykonanych dochodach  z tytułu należności cywilnoprawnych w 2014 r. 

 

Poniżej zaprezentowano syntetyczne dane za 2014 r. dotyczące wysokości planu i wykonania  

w zakresie realizacji zadań własnych gminy i powiatu: 

 

   

 ZADANIA WŁASNE GMINY ZADANIA WŁASNE POWIATU 

plan 71.169.205 13 061 618 

wykonanie 66 463 962 13 723 848 

poziom wykonania planu 93,39% 105,07% 

 

Tytuły, których udział w realizacji dochodów o charakterze cywilnoprawnym  stanowił 

największą wartość i procent w wartości zrealizowanych dochodów Urzędu Miasta   

za 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.  

W przeważającej części stanowią to dochody pochodzące z majątku gminy. 

 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

 

ZADANIA WŁASNE POWIATU 

 

66 463 962 

 

13 723 848 

 

w tym: dotyczące zadań własnych gminy, wybrane dochody: 

odpłatne nabycie prawa własności 

nieruchomości 
22 177 696 33,37% 

użytkowanie wieczyste 16 699 125 25,13% 

dzierżawa i najem 8 083 773 12,17% 

przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 
5 653 357 8,51% 

odszkodowania za korzystanie z 

nieruchomości 
3 028 649 4,56% 

w przeważającej części źródłem dochodów cywilnoprawnych są dochody pochodzące z majątku gminy. 
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1)  Realizacji zadań w procesie windykacji  należności dot. realizowanych zadań własnych 

podlega  ok. 49.000 płatników według tytułów dochodów  przypisanych z zakresu 

wyszczególnionego  powyżej. Dla dochodów nieprzypisanych brak możliwości określenia 

ilości płatników. 

2) W 2014 roku w systemach finansowo-księgowych zaewidencjonowano następującą ilość 

syntetycznie zaksięgowanych  dowodów księgowych oraz analitycznie zaksięgowanych 

w programach dziedzinowych przypisów i wpłat z tytułu cywilnoprawnych dochodów 

budżetowych w zakresie realizacji zadań własnych 

liczba operacji księgowych w systemie finansowo-księgowym 22 254 

liczba zaewidencjonowanych przypisów 74 279 

liczba zaksięgowanych wpłat 133 855 

RAZEM  230 388 

 

3) Statystyka realizowanych zadań w zakresie  w zakresie windykacji dochodów własnych -  

cywilnoprawnych w roku 2014 

Na bieżąco dokonuje się analizy przypisów i wpłat należności ustalonych dla danego 

kontrahenta i systematycznie kontroluje terminowość zapłat w/w należności. 

Po stwierdzeniu zaległości dla danego kontrahenta następuje wystawienie wezwań do zapłaty.  

W związku z tym w 2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wystawiono następującą ilość wezwań o 

zapłatę, not odsetkowych, wezwań do uzgodnienia sald. 

 

liczba wezwań do zapłaty, monitów 19 348 

liczba not odsetkowych 1 921 

liczba wezwań do uzgodnienia sald 240 

RAZEM 21 509 

 
 

W wyniku podejmowanych działań w stosunku do ogólnej liczby płatników z w/w tytułów tj. 

ok. 50.000 - dłużnikami wg stanu na dzień 31.12.2014r. pozostało 2.186 płatników, co 

stanowi ok. 5 % ogólnej liczby zobowiązanych do dokonywania opłat, co przedstawia 

poniższa tabela 

 

liczba płatników liczba dłużników procentowy udział liczby dłużników do 

płatników 

48 414 2 186 4,52% 
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W stosunku do ogólnej wysokości należności cywilnoprawnych za rok 2014  

w kwocie 113.654.487,20 zł zaległości wg stanu na dzień 31.12.2014 r. /są to zaległości 

powstałe w roku bieżącym i latach poprzednich/wynoszą 20.729.276,37 zł, co stanowi 

ok. 18 % ogólnej wysokości należnych wierzytelności Urzędu Miasta Katowice, 

co przedstawia poniższa tabelka 

 

 

Zgodnie z procedurą wynikającą z Zarządzenia Wewnętrznego nr 281 Prezydenta Miasta 

Katowice z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie ustalenia procedur postępowania dotyczącego 

windykacji wierzytelności Urzędu Miasta Katowice i Skarbu Państwa, do których nie stosuje 

się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, niezrealizowane po wezwaniu zaległości 

kierowane są na drogę postępowania sądowego poprzez Radców Prawnych.  

Skutkiem tych działań jest objęcie zaległości postępowaniem sądowym i komorniczym. 

Ponadto zaległości wynikające z użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntu, 

niezabudowania działek w terminie podlegają zgłoszeniu do masy upadłości podmiotów, 

które ogłosiły upadłość. 

Realizacja tych należności jest skomplikowana z uwagi na fakt, że powyższe należności jako 

niepodatkowe uznawane są w dalszej kolejności zaspakajania z funduszu masy. 

                 Wysokość wpływów na poczet zaległych należności wynika również z faktu trudnej sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorców a także osób fizycznych, co ma wpływ na płynność i trudności 

w regulowaniu należnych płatności a równocześnie uwarunkowana jest długoletnim 

postępowaniem sądowym, małą skutecznością egzekucji komorniczej prowadzonej przez 

komorników sądowych, a także wieloletnim postępowaniem upadłościowym 

i likwidacyjnym. 

Brak wykonania zobowiązań wobec gminy przez podatników i płatników powoduje 

powstanie zaległości, które po bezskutecznym etapie windykacji polegającym na otrzymaniu 

upomnienia podlegają egzekucji realizowanej przez organ egzekucyjny – Prezydenta. 

Zadania realizowane przez Organ egzekucyjny 

Prezydent Miasta Katowice jest organem egzekucyjnym  uprawnionym do  prowadzenia  

egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania 

i pobierania jest właściwy. 

 

1. Egzekucja administracyjna – podstawy prawne. 

Ustawowe umocowanie dla Prezydenta Miasta Katowice do prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego zawarto w art. 19 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Kompetencje do prowadzenia postępowania egzekucyjnego zostały nadane 47 organom 

miast, w tym Miastu Katowice, ustawą z dnia 24.11.1995 r. o zmianie zakresu działania 

Wysokość należności Wysokość zaległości Procentowy udział kwoty 

należności do kwoty zaległości  

113 654 487 20 729 276 18,24% 
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niektórych miast oraz o miejskich strefach publicznych oraz ustawą z dnia 13.10.1998 r.- 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. 

 

 Historyczny zakres zwiększania realizacji zadań. 

 

W związku ze zwiększeniem kompetencji Prezydenta Miasta Katowice w zakresie określania 

lub ustalania i pobierania należności w  wyniku zmian w prawodawstwie, orzecznictwie 

i praktyce egzekucyjnej katalog takich należności stale się powiększa: 

  

 do roku 2001 prowadzono wyłącznie egzekucję należności podatkowych i opłat 

lokalnych, 

 od roku 2002 egzekucja należności parkingowych (opłata podwyższona, opłata 

dodatkowa), 

 od roku 2008 egzekucja mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, 

 od roku 2009 egzekucja należności z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, 

 od roku 2010 egzekucja należności z Funduszu Alimentacyjnego, a także opłat 

z ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

 od roku 2011 egzekucja opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, 

 od roku 2012 egzekucja należności z Powiatowego Urzędu Pracy, 

 od roku 2014 egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami. 

 

 

Analiza wpływu, realizacji i skuteczności egzekucji tytułów wykonawczych w 2014 roku 

w ujęciu rodzajowym. 

  
komórka wierzycielska wpływ TW realizacja przez 

zapłatę 

realizacja ogółem skuteczność 

WKR 7 508 5 094 7 270 96,8% 

MOPS 5 132 628 4 370 85,2% 

MZUM 3 892 1 347 4 542 116,7% 

Miejska Izba Wytrzeźwień 7 311 1 969 7 530 103,0% 

Straż Miejska 1 917 1 440 3 410 177,9% 

Powiatowy Urząd Pracy  53 26 99 186,8% 

  

Przez realizację rozumie się: ściągnięcie zaległości, umorzenie postępowania i wycofanie na 

skutek zapłaty u wierzyciela. 
 

Procentowy udział tytułów wykonawczych z komórek wierzycielskich w ogóle wpływu w 2014 r. 
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Realizacja tytułów wykonawczych w 2014 r. wg komórek wierzycielskich [szt.] 

 
 

Skuteczność egzekucji należności w 2014 r. wg komórek wierzycielskich 

 
 

 Czynniki mające wpływ na realizację tytułów wykonawczych. 

Na sposób realizacji tytułów wykonawczych, w szczególności przez zapłatę, ma wpływ 

przede wszystkim struktura przekazywanych TW. Na wykresie nr 4 przedstawiono 

procentowy udział tytułów wykonawczych dot. należności tzw. trudno ściągalnych. 

Do należności trudno ściągalnych przyjęto te tytuły wykonawcze, które obejmują należności 

Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Egzekucja tych 

należności jest skierowania do specyficznej grupy zobowiązanych o niskich dochodach lub 

bez dochodów, często bezrobotnych, bez regularnych dochodów, utrzymujących się z pomocy 

społecznej, co powoduje w większości bezskuteczność prowadzonych czynności 

egzekucyjnych skutkujących umorzeniem postępowania.  
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Udział tytułów wykonawczych "trudno ściągalnych" w ogóle wpływu tytułów wykonawczych w 

2014 r. 

 

 
 

 

 

Wartość wyegzekwowanych kwot w 2014 r.  

 
proces ilość  na kwotę 

wpływ  TW 25.801 13.958.358 

realizacja  TW ogółem 27.174 14.040.452 

w tym realizacja poprzez ściągnięcie 10.504 4.811.528 

 
* w tym koszty egzekucyjne 301.568,30 zł, co stanowi dodatkowy dochód gminy 

 

 

Z powyższej tabeli wynika, że mimo większej realizacji ilościowej tytułów 

wykonawczych w stosunku do wpływu w 2014 roku  kwota wyegzekwowana stanowi 

jedynie 34,47 % należności objętych wpływem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja w układzie podmiotowym i przedmiotowym  realizowanych zadań w zakresie 

poboru podatkowych i niepodatkowych należności publicznoprawnych oraz 

cywilnoprawnych: grupy i rodzaje dochodów budżetowych objętych ewidencją księgową 

w Urzędzie Miasta – jednostce budżetowej. 
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Tytuły dochodów o charakterze podatkowym 

Podatek od nieruchomości 

Podatek leśny 

Podatek od środków transportowych 

Opłata targowa 

Podatek rolny 

Opłata skarbowa 

Osoby fizyczne 

Opłata za udzielone informacje Komornikom Sądowym 

Opłata eksploatacyjna 

Opłata za wydaną interpretację podatkową 

Osoby fizyczne 

Osoby fizyczne 

Osoby fizyczne 

Osoby prawne 

 

Osoby prawne 

 

Osoby prawne 

 

Osoby prawne 

 

Opłata za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 
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Tytuły dochodów o charakterze publicznoprawnym 

 

Opłaty z tytułu mandatów karnych  

 

Opłaty za świadectwa kwalifikacyjne  

Opłaty za korzystanie z zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

 

Opłaty za przewozy na potrzeby 

własne 

Zwroty niewykorzystanych dotacji 

 lub wykorzystanych nieprawidłowo 

 

Opłaty za kartę parkingową 

Opłaty za wycinkę drzew 

 Opłaty za krajowy transport osób i 

rzeczy 

Opłaty za wydanie karty wędkarskiej 

Wpłaty kary za niezgłoszenie zmiany 

do licencji transportowych 

Opłaty za wyrejestrowanie pojazdu 

Opłaty za wydanie koncesji na handel 

alkoholem 

 

Opłaty za tablice rejestracyjne 

Opłaty za tablice tymczasowe 

Opłaty za prawo jazdy 

Opłaty za zezwolenia na regularny 

przewóz osób 

Opłaty za licencje – transport 

drogowy 

Opłaty za utratę pojazdu 

Opłaty za analizę sytuacji rynkowej 

Opłaty za udostępnianie danych 

osobowych 

Opłaty za egzamin kandydatów na 

taksówkarzy 

Opłaty za udostępnienie informacji 

publicznej 

Inne tytuły dochodów wynikające  

z przepisów prawa  
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Tytuły dochodów o charakterze 

cywilnoprawnym 

Opłaty za użytkowanie wieczyste 
Zwroty kosztów sądowych                   

i egzekucyjnych 

 
Opłaty za dzierżawę gruntu 

Wpłaty odszkodowania  

za poniesione szkody 

 

Opłaty za służebność gruntową 

Opłaty za sprzedaż składników 

majątkowych 

 

Wpłaty odszkodowania za 

bezumowne korzystanie z 

nieruchomości 

 
Opłaty za sprzedaż mienia 

 

Wpłaty czynszu za najem lokali 

Opłaty za holowanie i 

przechowywanie pojazdu 

 

Opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania w prawo własności 

 

Opłaty za sporządzenie podziałów 

geodezyjnych 

Opłaty za czasowe zajęcie 

nieruchomości 

 

Opłaty za niezabudowanie działek 

w terminie 

Wpłaty kar umownych 

Wpłaty z tytułu refaktur za media, 

usługi telekomunikacyjne itp. 

Opłaty za udostępnianie 

powierzchni pod reklamę 

Wpłaty darowizny od os.fiz.na 

rzecz schr. dla zwierząt i innych 

celów publ. 

 

Zwroty zwaloryzowanego 

odszkodowania za wywłaszczoną 

nieruchomość 

 

Opłaty za zniesienie 

współwłasności 

 

Inne tytuły dochodów wynikające  

z przepisów prawa  
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Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miasta w 2014 r.  

Wydatki wykonano w łącznej kwocie w wysokości 934.785.833zł (tj. 89%  planu 

po zmianach  wynoszącego 1.047.989.865 zł,  realizowane były w ramach planu finansowego 

dla 27 komórek organizacyjnych – dysponentów środków budżetowych. Na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 63.047.577 zł  oraz  dokonano odpisu na 

ZFŚS w wysokości 1 356 120 zł. 

 

 

     ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW 2014 R. 

 

 

Największe  wydatki z racji charakteru wykonywanych przez siebie zadań zrealizowały  

wydziały: Inwestycji, Rozwoju Miasta, Organizacji i Zarządzania, Edukacji, Kultury 

i Kształtowania Środowiska. 

 

 

    

 

Wydział Administracyjny 
PP ds. Projektu Przebudowy Strefy "Rondo-Rynek" 
Wydział Budynków i Dróg 
Biuro Geologii i Górnictwa 
WSS ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
Biuro Konserwatora Zabytków 
Wydział Budżetu Miasta 
Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 
Biuro Rady Miasta 
Wydział Edukacji 
Wydział Geodezji 
Wydział Gospodarki Mieniem 
Wydział Informatyki 
Wydział Inwestycji 
Wydział Kształtowania Środowiska 
Wydział Kultury 
Wydział Organizacji i Zarządzania 
Wydział Promocji 
Wydział Planowania Przestrzennego 
PP ds. Organizacji Imprez Strategicznych 
Wydział Prawny 
Wydział Polityki Społecznej 
Wydział Rozwoju Miasta 
Wydział Spraw Obywatelskich 
Wydział Sportu i Turystyki 
Urząd Stanu Cywilnego 
Wydział Zarządzania Kryzysowego 
Wydział Zdrowia, NWiPW 
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komórka organizacyjna Urzędu Miasta plan pierwotny plan po zmianach wykonanie 
zobowiązania 

ogółem 

Wydział Administracyjny 15 971 173 16 593 004 12 608 254 122 000 

PP ds. Projektu Przebudowy Strefy "Rondo-Rynek" 14 900 14 900 0 0 

Wydział Budynków i Dróg 4 959 500 7 059 500 5 274 120 7 478 

Biuro Geologii i Górnictwa 85 000 85 000 37 136 0 

WSS ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 90 000 90 000 81 065 0 

Biuro Konserwatora Zabytków 985 335 985 335 985 256 0 

Wydział Budżetu Miasta 70 558 557 51 830 896 30 019 045 0 

Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 3 190 215 3 290 215 3 274 668 5 521 

Biuro Rady Miasta 1 120 000 1 120 000 963 602 73 036 

Wydział Edukacji 68 084 505 63 675 565 58 362 505 17 895 

Wydział Geodezji 11 692 681 8 775 814 3 594 617 0 

Wydział Gospodarki Mieniem 6 893 895 8 492 532 6 194 418 312 670 

Wydział Informatyki 6 413 532 7 206 127 5 231 424 16 868 

Wydział Inwestycji 494 240 486 546 339 145 495 693 880 51 414 

Wydział Kształtowania Środowiska 48 033 611 50 428 095 48 358 644 31 

Wydział Kultury 46 758 768 54 472 073 53 604 285 600 

Wydział Organizacji i Zarządzania 71 820 102 70 990 194 69 527 557 4 822 430 

Wydział Promocji 9 636 020 10 025 449 8 102 336 0 

Wydział Planowania Przestrzennego 1 787 157 1 267 157 825 065 0 

PP ds. Organizacji Imprez Strategicznych 8 369 950 8 059 950 4 261 274 0 

Wydział Prawny 305 000 865 000 803 122 444 

Wydział Polityki Społecznej 12 916 182 13 653 884 12 990 917 5 464 

Wydział Rozwoju Miasta 88 039 780 85 705 000 85 250 575 0 

Wydział Spraw Obywatelskich 370 750 2 050 921 1 857 036 12 165 

Wydział Sportu i Turystyki 3 620 000 5 316 000 5 274 556 0 

Urząd Stanu Cywilnego 550 000 550 000 458 000 0 

Wydział Zarządzania Kryzysowego 10 472 567 11 437 673 3 718 869 94 112 

Wydział Zdrowia, NWiPW 7 193 100 17 610 436 17 433 604 0 

ogółem UM 994 172 766 1 047 989 865 934 785 833 5 542 128 

Realizacja zadań wydatkowych w głównej mierze opiera się na  zawieranych  przez 

wydziały merytoryczne umowach. Zgodnie z Instrukcją Obiegu Dokumentów Finansowo 

Księgowych, umowy wymagają akceptacji  Głównego Księgowego, podpis na dokumencie 

oznacza, że nie wnosi on zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych pracowników oceny 

prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem oraz do kompletności i formalno-

rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów a zobowiązanie ma pokrycie w planie 

finansowym. 

W 2014 roku sprawdzono, zatwierdzono, podpisano i zarejestrowano 3.027 umowy w 

tym 488 na dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego i instytucjom kultury 

zawierane przez: 

- Wydział Polityki Społecznej 173 

- Wydział Sportu i Turystyki  152 

- Wydział Kultury             163  
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Obsługa księgowa udzielanych dotacji wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia 

zawieranych umów oraz  przekazywania transz dotacji i ich rozliczania zgodnie z 

określonymi warunkami umowy. W 2014 roku przekazano i rozliczono 705 transz 

udzielonych dotacji. 

W wyniku wykonania umów wydziały – dysponenci - środków na wydatki budżetowe, 

przedłożyli do wypłaty 23.200 faktur, które po weryfikacji pod względem formalno- 

rachunkowym i zgodności z planem w programie „Dysponent” zapłacono wystawiając 22.323 

polecenia przelewów w systemie bankowości elektronicznej. 

 

Łącznie w 2014 r. realizowanych było 37  zadań inwestycyjnych, które przedstawia poniższa 

tabela: 

  

Lp. Nazwa zadania 
Wydatki zrealizowane w 

2014 

Wydatki na zadaniach 

ogółem (za wszystkie lata 

realizacji) 

uwagi 

1 Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach 11 439 1 672 546   

2 
Budowa drogi i infrastruktury technicznej w 

rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego 

Bugla w Katowicach 

36 140 2 778 401 
zadanie zakończone w 

2014 

3 
Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w 

Giszowcu 
5 241 904 6 813 909 

zadanie zakończone w 

2014 

4 Budowa siedziby NOSPR w Katowicach 152 774 638 333 160 738 
zadanie zakończone w 

2014 

5 
Katowicki System Zintegrowanych Węzłów 

Przesiadkowych- węzeł Ligota 
22 240 22 240   

6 Miejski Dom Kultury Koszutka – filia Dąb 2 219 531 13 056 571   

7 
Miejski Zespół Rekreacyjno-Sportowy i 
Kąpieliskowy 

87 330 1 220 129   

8 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 191 494 571 294 144 518   

9 Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 5 888 308 33 423 578 
Zadanie zakończone w 

2014 

10 
Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 
24 382 138 36 918 216   

11 
Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ 
Dudy Gracza do rzeki Rawy 

33 198 57 675   

12 
Pałac Młodzieży im.prof.A.Kamińskiego przy 

ul. Mikołowskiej 
11 088 744 41 446 269 

zadanie zakończone w 

2014 

13 
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci 
Wiechułów w Katowicach 

8 821 128 729   

14 
Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego z ul. Francuską 
258 252 258 252 

zadanie zakończone w 

2014 

15 
Poprawa efektywności energetycznej poprzez 

kompleksową termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej 

36 900 36 900   

16 Projekt pomnik H.Sławika i J.Antalla 40 000 40 000   
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Lp. Nazwa zadania 
Wydatki zrealizowane w 

2014 

Wydatki na zadaniach 

ogółem (za wszystkie lata 

realizacji) 

uwagi 

17 
Przebudowa infrastruktury technicznej w rejonie 

ul. Rybnickiej oraz ul. Lompy 
368 422 368 422 

zadanie zakończone w 

2014 

18 
Przebudowa odcinka drogi w ul. Piastów wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

561 397 561 397 
zadanie zakończone w 

2014 

19 
Przebudowa  Strefy Śródmiejskiej miasta 

Katowice 
72 846 944 185 307 985   

20 
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie 
ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ul. 

Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte 

1 727 227 2 013 341   

21 
Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. 
Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w 

Katowicach  Zawodziu 

3 635 322 4 042 215   

22 Przebudowa ul. Leszczynowej 94 587 94 587 
zadanie zakończone w 

2014 

23 Przedłużenie ul. Szybowcowej 2 411 166 231   

24 
Przygotowanie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej 
4 283 053 6 072 680 

zadanie zakończone w 

2014 

25 
Przygotowanie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. 

Kaskady w Katowicach 

13 372 67 468   

26 
Przygotowanie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe na oś. Szarych Szeregów 
2 760 072 9 296 962   

27 
Przygotowanie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe dla oś. Bażantów II etap 

2 075 739 2 075 739 
zadanie zakończone w 

2014 

28 
Przygotowanie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej 
7 577 8 858 924   

29 
Rozbudowa układu komunikacyjnego na oś. 

Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i ul. 
Puławskiego 

2 949 544 2 949 544   

30 Ścieżki rowerowe 56 580 3 389 376   

31 
Układ komunikacyjny dla terenu budowy 
Nowego Muzeum Śląskiego, MCK i NOSPR w 

Katowicach 

16 355 644 151 308 774   

32 
Uporządkowania odprowadzenia wód 

deszczowych z terenu zlewni osiedla  
Zgrzebnioka w Katowicach 

222 138 222 138   

33 
Wykonanie pomnika H.Sławika i J.Antalla 

Seniora w Katowicach 
70 971 97 971   

34 Silesianet 8 266 303 14 919 824 
zadanie zakończone w 

2014 

35 
Miejski System Zarządzania - Katowicka 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej 
1 446 310 9 298 239   

36 
Budowa w Katowicach Publicznych Punktów 
Dostępu do Internetowych usług Administracji 

Publicznej etap III 

137 122 151 882   

37 
Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta 

Katowice 
332 715 1 330 215 

zadanie zakończone w 

2014 

RAZEM 511 837 603 1 167 772 583   
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W ramach projektów wspófinansowanych ze środków unijnych w 2014r realizowanych było 

18 zadań z 28 zaplanowanych.  

Kwota wydana na ten cel ze środków funduszy unijnych wynosiła 167.330.853 zł ze środków 

własnych 126.35.001 zł łącznie 293.681.854 zł 

 

Powyższe zdarzenia gospodarcze ujęto w ewidencji księgowej co wymagało 

zaksięgowania w 197.730  pozycji  księgowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


