
Informacja 
na temat finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych miastu w 2015 roku  
 
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2015 oraz 
realizowane na podstawie porozumień przyjęto uchwałą Rady Miasta Katowice 
Nr V/34/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice 
na rok 2015 w kwocie 74.090.988 zł, w tym: 
 

� zadania  zlecone  gminie  47.747.503 zł 

� zadania  realizowane  przez gminę na podstawie porozumień 

 z organami administracji rządowej 35.000 zł 

� zadania  zlecone  powiatowi 26.308.485 zł 

 
W 2015 roku środki uległy zwiększeniu o kwotę 9.809.750 zł, tj. o 13,2% do łącznej 
wysokości 83.900.738 zł. 
 
Dokonano zmian planu w ramach: 
 

� zadań zleconych gminie  9.084.284 zł 

� zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej 8.000 zł 

� zadań zleconych  powiatowi 717.466 zł 

 
 w ramach zadań zleconych w gminie dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie:  

− zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producentów rolnych (3.284 zł), 

− zwiększenia dotacji na sfinansowanie akcji kurierskiej, zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów 
osobistych, spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony (862.997 zł),  

− pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do sejmu i senatu (481.048 zł),  
− pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

(768.242 zł)  
− wprowadzenia dotacji na sfinansowanie przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego 

i konstytucyjnego w 2015 r. (374.152 zł), 
−  wprowadzenia dotacji na pokrycie kosztów związanych ze wspieraniem dostępu do podręczników 

(1.483.501 zł), 
− składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione oraz za osoby pobierające niektóre 

świadczenia pielęgnacyjne (109.437 zł), 
− wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających 

kryterium dochodowe (11.383 zł), 
−  zwiększenia dotacji na sfinansowanie zadań w ramach wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi 

(138.420 zł), 
− wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (4.215.362 zł), 
− wprowadzenia dotacji na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie wypłaty zryczałtowanych 

dodatków energetycznych (525.321 zł), 
− wynagrodzeń za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania (57.724 zł). 
− realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (18.213 zł), 
− realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

(35.200 zł), 



w ramach zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej na sfinansowanie:  
 

−  „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (8.000 zł), 
 
w ramach zadań zleconych powiatowi dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie:  
 

− zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (847.168 zł), 
− zadań majątkowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (8.000 zł) 
− działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na realizację wydatków bieżących i 

majątkowych (712.061 zł), 
− wydatków w zakresie rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa jako refundacja poniesionych 

przez Miasto wydatków w 2011 roku (110.861 zł), 
− wprowadzenia dotacji na pokrycie kosztów związanych ze wspieraniem dostępu do podręczników 

(92.505 zł), 
− zwiększenia dotacji na sfinansowanie zadań w ramach wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi 

(44.400 zł), 
− prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i 

stopniu niepełnosprawności (265.971 zł), 
 
oraz dostosowania planu poprzez zmniejszenie środków w ramach dotacji na: 
− zadania w ramach opracowań geodezyjno – kartograficznych (-3.500 zł), 
− składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (-1.360.000 zł), 

 
 
Kwota planowanej dotacji wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła  83.900.738 zł 
 
w tym z przeznaczeniem na: 
 

� zadania zlecone gminie   56.831.787 zł 

� zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej 43.000 zł 

� zadania zlecone powiatowi 27.025.951 zł 

 
W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych i z porozumienia 
wydatkowano kwotę  83.473.443,64 zł 
z tego na zadania: 

� zlecone gminie  56.531.392,51 zł 

� zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień 

 z organami administracji rządowej 40.599,30 zł 

� zlecone powiatowi  26.901.451,83 zł 

 

Zadania z zakresu administracji rządowej winny być finansowane w całości ze środków 
dotacji celowej. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień jednak niezbędne jest 
zapewnienie środków finansowych na ich realizację w wysokości koniecznej do wykonania 
zadań (art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Wysokość dotacji 
otrzymanych nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. W tej sytuacji mając na uwadze interes 
mieszkańców i realizację powierzonych zadań na właściwym poziomie podejmowane są 



decyzje o dofinansowaniu zadań zleconych ze środków własnych miasta. Dotyczy to przede 
wszystkim: 

� gospodarki gruntami i nieruchomościami – w zakresie utrzymania nieruchomości 
Skarbu Państwa, 

� zadań realizowanych przez pracowników Urzędu Miasta z zakresu administracji 
rządowej, w tym m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, obronności, 
rejestru działalności gospodarczej, przygotowania poboru, architektury budowlanej, 
gospodarki wodnej i innych, 

� zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie kosztów 
obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 

W okresie 2015 roku ze środków własnych budżetu Miasta dofinansowano łącznie 
9.527.551,72 zł do realizacji zadań zleconych i było wyższe w stosunku do roku 
poprzedniego o 30%. 

Biorąc pod uwagę wypracowaną linię orzecznictwa Miasto Katowice podejmuje wszelkie 
dostępne prawem działania celem odzyskania zaangażowanych na zadania zlecone środków 
własnych. W 2015 roku do budżetu wpłynęło zasądzone odszkodowanie od Wojewody 
Śląskiego za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 3.713.116 zł, 
w tym należność główna 2.008.401 zł i odsetki 1.704.715 zł (w 2014 roku zasądzony zwrot 
kosztów za utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym przy ul. Mickiewicza 27 
wyniósł 5.353.036 zł, z tego należność główna 3.120.813 zł i odsetki 2.232.223 zł). 

 

 

 

 

Katowice 24.03.2016 r. 

 


