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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Katowic,
„Budżet w pigułce” to uproszczona informa-
cja o budżecie naszego miasta na 2023 rok 
przygotowana przez nasze służby finansowe 
w atrakcyjnej formie. Za pomocą czytelnych 
wykresów dowiemy się, z jakich źródeł miasto 
pozyska dochody, a także na jakie cele te środki 
przeznaczy. 

Rok 2023 będzie trudnym rokiem i to jest bardzo wyraźnie widoczne w dokumentach finansowych. Planowane 
wydatki na funkcjonowanie Miasta – na utrzymanie placówek oświatowych, wypłatę świadczeń, utrzymanie prze-
strzeni publicznych i inne zadania bieżące są wyższe od planowanych bieżących wpływów do budżetu. Oznacza 
to, że część wydatków nie znajduje pokrycia w dochodach i tym samym wymaga szukania oszczędności. Dla nas, 
jako miasta, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości życia katowiczanom, dlatego  
z większości zadań nie rezygnujemy i będziemy je kontynuować, bo widzimy na przykładzie otwartego nie tak dawno 
basenu Zadole i kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, jak ważne są one dla jakości życia naszych mieszkańców. 
Biorąc pod uwagę obecne realia, staramy się to uwzględnić w dokumentach budżetowych.

Planujemy, że w przyszłym roku wydatki z budżetu miasta wyniosą ponad 3 mld 066 mln zł, a łączne dochody 
– ponad  2 mld 703 mln zł. Publikacja pokazuje także, że każdy katowiczanin ma wpływ na to, na jakie cele wy-
dawana jest część środków budżetowych 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 zna-
leźć wiele istotnych informacji. Dowiemy się z niego przykładowo, że na oświatę i opiekę edukacyjną wydamy  
w przyszłym roku ponad 892 mln zł, (z czego subwencja oświatowa zabezpieczy 467 mln zł). Wsparcie mieszkań-
ców poprzez pomoc społeczną, wpłatę świadczeń i pomoc dla rodzin (w tym zapewnienie opieki w żłobkach), 
pomoc dla osób z niepełnosprawnościami to kolejnych 303 mln zł. Na działania związane z gospodarką komunalną  
i środowiskiem przewidziano prawie 317 mln zł – są to zadania z obszaru gospodarki odpadami, walki o czyste 
powietrze – w tym dofinansowania dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, czy też działania schroniska dla 
zwierząt. Istotną pozycję w wydatkach bieżących stanowią dotacje przekazywane dla różnych podmiotów, w tym 
szkół niepublicznych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury – łącznie 295 mln zł.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, która dotyka wszystkie miasta w Polsce, w 2023 roku będziemy kontynuować 
realizację dużych inwestycji, które przyczyniają się nie tylko do podniesienia jakości życia w mieście, ale też do 
tworzenia nowych miejsc pracy. Wydatki majątkowe to łącznie 787 mln zł. Dzięki tym środkom planowana jest 
kontynuacja działań, a wśród nich m.in. HUB Gamingowo-Technologiczny, budowa czterech parków, rewitaliza-
cja Stargańca, budowa doliny 5 stawów w Szopienicach, nowe drogi rowerowe, rozbudowa układu drogowego  
w Strefie Kultury, a także wspieranie inwestycji w obszarze kultury, sportu, w tym budowa Domu Kultury na Osiedlu 
Witosa, Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki i Domu Kilara.

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. Do-
datkową motywacją, aby rozliczać się w Katowicach, jest karta mieszkańca, która zawiera szereg korzyści dla jej 
posiadaczy – więcej informacji przedstawiamy na ostatniej stronie.

Życzę udanej lektury! 

Marcin Krupa

Prezydent Katowic 



Budżet Miasta Katowice na 2023 rok
= 1 000 000 zł

– 35,39 mln zł deficyt operacyjny

dochody majątkowe
459,44 mln zł

dochody bieżące
2 244,02 mln zł

przychody 415,90 mln zł
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powierzchnia Miasta  
165 km2

liczba mieszkańców wg GUS 
286 960 osoby 
stan na 31.12.2021

dochody bieżące
2 244,02 mln zł
w tym:

2 703,46 mln zł
dochody

487,73 mln zł 
subwencja ogólna

739,95 mln zł 
udziały w podat-
kach stanowiących 
dochód budżetu 
państwa PIT i CIT

556,64 mln zł 
dochody z podatków 
i opłat

346,95 mln zł 
dotacje i środki otrzymane 
na inwestycje

dochody majątkowe
459,44 mln zł
w tym:

59,27 mln zł 
pozostałe dochody 
bieżące (własne)

4,36 mln zł 
dochody ze źródeł 
zagranicznych  
i dofinansowanie  
ze źródeł krajowych

26,02 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
własne i z porozu-
mienia

258,29 mln zł 
dochody jednostek 
budżetowych

–
111,75 mln zł 
dotacje z budżetu 
państwa na zadania 
zlecone i z porozu-
mienia

–––

112,49 mln zł 
sprzedaż majątku  
i przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego  
w prawo własności



52,66 mln zł rozchody

wydatki majątkowe 
787,28 mln zł

– 363,24 mln zł deficyt budżetowy

dług publiczny 
843,60 mln zł
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3 066,69 mln zł
wydatki

969,62 mln zł 
wynagrodzenia 
i składki od nich 
naliczane

wydatki bieżące
2 279,41 mln zł
w tym:

34,73 mln zł 
zadania jednoroczne

wydatki majątkowe
787,28 mln zł
w tym:

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

---

-----
- -

--
-

0,87 mln zł 
wypłaty z tytułu  
poręczeń i gwarancji

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

---

- -
--

-

620,41 mln zł 
pozostałe wydatki 
statutowe związane 
z realizacją zadań 
miasta

35,55 mln zł 
zakup usług  
remontowych

wydatki bieżące 
2 279,41 mln zł

-

625,06 mln zł 
pozostałe  
wieloletnie  
przedsięwzięcia 
inwestycyjne

127,50 mln zł 
wieloletnie 
przedsięwzięcia 
współfinansowane 
środkami UE

----------

- - - - - - - - - -

271,86 mln zł 
dotacje na zadania 
bieżące

150,05 mln zł 
dofinansowanie  
komunikacji  
miejskiej

119,50 mln zł 
świadczenia  
na rzecz osób  
fizycznych

46,86 mln zł 
wpłata do budżetu 
państwa,  
tzw. Janosikowe

57,93 mln zł 
wydatki na obsługę 
długu (odsetki od 
kredytów i pożyczek)

6,77 mln zł 
wydatki na programy 
współfinansowane 
środkami UE



Struktura budżetu miasta Katowice na 2023 rok

57,54 mln zł
oświata i wychowanie

830,20 mln zł
oświata i wychowanie

wydatkidochody

84,71 mln zł
transport i łączność

482,21 mln zł
transport i łączność

dochody

34,17 mln zł
administracja  
publiczna

221,69 mln zł
administracja  
publiczna

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

administracja publiczna
wydatkidochody

104,47 mln zł
kultura i ochrona 
dziedzictwa  
narodowego

0,21 mln zł
kultura i ochrona 
dziedzictwa  
narodowego

kultura i sport
wydatkidochody

0,76 mln zł
turystyka

0,17 mln zł
obrona narodowa

0,17 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

208,21 mln zł
kultura fizyczna

7,10 mln zł
kultura fizyczna

4,04 mln zł
szkolnictwo wyższe
i nauka

wydatki

2,94 mln zł
edukacyjna opieka
wychowawcza

62,12 mln zł
edukacyjna opieka 
wychowawcza

23,32 mln zł
działalność  
usługowa

17,91 mln zł
działalność  
usługowa



gospodarka komunalna, 
ochrona środowiska
i gospodarka mieszkaniowa

0,73 mln zł
wymiar  
sprawiedliwości

26,66 mln zł
pomoc społeczna

76,00 mln zł
rodzina

142,36 mln zł
rodzina

50,71 mln zł
bezpieczeństwo  
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

0,74 mln zł
wymiar  
sprawiedliwości

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

wydatkidochody

712,42 mln zł
różne rozliczenia

95,62 mln zł
różne rozliczenia

58,80 mln zł
obsługa długu  
publicznego

obsługa długu publicznego 
i różne rozliczenia

wydatkidochody

367,16 mln zł
gospodarka mieszkaniowa

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

1 188,23 mln zł
dochody od osób prawnych, 
od jednostek fizycznych  
i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki  
związane z ich poborem

Struktura budżetu miasta Katowice na 2023 rok

0,06 mln zł
górnictwo  
i kopalnictwo0,033 mln zł

górnictwo  
i kopalnictwo 0,06 mln zł

Ogrody botanicze  
i zoologiczne oraz  
naturalne obszary  
i obiekty chronionej  
przyrody

26,23 mln zł
pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

29,34 mln zł
ochrona zdrowia

0,003 mln zł
rybołówstwo  
i rybactwo 

0,72 mln zł
ochrona zdrowia

0,036 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,011 mln zł
leśnictwo 

0,037 mln zł
rolnictwo  
i łowiectwo 

0,04 mln zł
leśnictwo 

0,20 mln zł
handel 

316,81 mln zł
gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

95,32 mln zł
gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

135,00 mln zł
pomoc społeczna

273,46 mln zł
gospodarka mieszkaniowa

28,66 mln zł
bezpieczeństwo  
publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa

2,69 mln zł
pozostałe zadania  
w zakresie polityki 
społecznej



203,83 mln zł 
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
prawnych (CIT)

739,95 mln zł
udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa (PIT i CIT)

2 244,02 mln zł  
dochody bieżące

59,27 mln zł
pozostałe dochody bieżące (własne)

84,52 mln zł
opłata za gospoda-
rowanie odpadami 
komunalnymi

326,00 mln zł
podatek 
od nieruchomości

112,49 mln zł
sprzedaż majątku i przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności

487,73 mln zł
subwencja ogólna

Dochody budżetu miasta Katowice na 2023 rok

50,00 mln zł
podatek  
od czynności  
cywilnoprawnych

459,44 mln zł
dochody majątkowe

556,64 mln zł 
dochody z podatków i opłat

4,36 mln zł
dochody ze źródeł 
zagranicznych  
i dofinansowanie ze 
źródeł krajowych

26,02 mln zł
dotacje z budżetu państwa na 
zadania własne i z porozumienia

346,95 mln zł
dotacje i środki otrzymane  
na inwestycje

111,75 mln zł
dotacje z budżetu państwa na  
zadania zlecone i z porozumienia

6 

2 703,46 mln zł
dochody ogółem

258,29 mln zł
dochody jednostek budżetowych

= 1 000 000

536,12 mln zł  
udziały w podatku  
dochodowym od osób 
fizycznych (PIT)

48,91 mln zł
podatki i opłaty
pozostałe

13,80 mln zł
podatek od środków 
transportowych

20,08 mln zł
część równoważąca

262,07 mln zł
dotacje z funduszy  
celowych i inne

84,88 mln zł
dotacje Unijne

11,69 mln zł
dotacja na  
przedszkola

1,44 mln zł
dotacje pozostałe

5,00 mln zł
opłata eksploatacyjna

28,41 mln zł
opłata parkingowe  
i za zajęcie pasa  
drogowego

18,46 mln zł
dochody z majątku

28,12 mln zł
pozostałe

467,65 mln zł
część oświatowa

12,69 mln zł
udział w dochodach  
zadań Zleconych

68,29 mln zł
dotacje na świad- 
czenia rodzinne  
i z funduszu  
alimentacyjnego

27,66 mln zł
dotacje  
na funkcjonowanie 
Straży Pożarnej

15,81 mln zł
dotacje na pozostałe 
zadania zlecone

131,43 mln zł
dochody pozostałych  
jednostek

126,86 mln zł
dochody Kzgm

12,88 mln zł
dotacja na pomoc 
społeczną



787,28 mln zł
wydatki majątkowe

625,06 mln zł
pozostałe wieloletnie  
przedsięwzięcia inwestycyjne

Wydatki budżetu miasta Katowice na 2023 rok

2 279,41 mln zł  
wydatki bieżące

150,05 mln zł
dofinansowanie  
komunikacji miejskiej

68,58 mln zł
świadczenia  
rodzinne I z funduszu 
alimentacyjnego

271,86 mln zł
dotacje na zadania 
bieżące

620,41 mln zł
pozostałe wydatki statutowe  
związane z realizacją zadań  
miasta

6,77 mln zł
wydatki na programy  
współfinansowane środkami UE

0,87 mln zł
wypłaty z tytułu poręczeń  
i gwarancji

34,73 mln zł
zadania jednoroczne

119,50 mln zł
świadczenia na rzecz  
osób Fizycznych

57,93 mln zł
wydatki na obsługę długu  
(odsetki od kredytów  
i pożyczek)

46,86 mln zł
wpłata do budżetu państwa 
tzw. janosikowe

39,12 mln zł
zasiłki i świadczenia  
z pomocy społecznej  
wypłacane przez 
MOPS

1,45 mln zł
programy z zakresu 
pomocy i polityki 
społecznej

6,00 mln zł
dofinansowanie 
Szpitala Murcki

6,10 mln zł
zadania objęte 
budżetem  
obywatelskim
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3 066,69 mln zł
wydatki ogółem

137,60 mln zł
dotacje dla szkół  
niepublicznych

= 1 000 000

35,55 mln zł
zakup usług remontowych

4,61 mln zł
programy realizo-
wane przez szkoły  
i placówki Oświa-
towe

68,24 mln zł
dotacje dla  
instytucji kultury

22,76 mln zł
dotacje dla organizacji 
pozarządowych

969,62 mln zł
wynagrodzenia i składki  
od nich naliczane

5,02 mln zł
modernizacja 
budynków 
oświatowych

111,39 mln zł
budowa i moder-
nizacja budynków 
mieszkaniowych,  
w tym poprzez ktbs

164,13 mln zł
modernizacja Dróg 
Gminnych  
i powiatowych

63,68 mln zł
Budowa i moderniza-
cja terenów zieleni, 
w tym parków  
miejskich

16,30 mln zł
ograniczanie niskiej 
emisji na terenie 
miasta

123,24 mln zł
budowa i moder-
nizacja obiektów 
Sportowych, w tym 
Stadionu miejskiego

127,50 mln zł
wieloletnie przedsięwzięcia  
współfinansowane środkami UE

62,68 mln zł
Katowicki Inteligentny  
System Zarządzania  
Transportem

26,49 mln zł
termomodernizacja 
budynków Mieszkal-
nych i użyteczności 
publicznej
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Dotacje z budżetu miasta planowane na 2023 rok

295,03 mln zł
dotacje z budżetu 
miasta

271,86 mln zł  
dotacje bieżące

0,053 mln zł
na zadania z zakresu  
ochrony przeciwpożarowej

139,49 mln zł
dotacje na zadania  
oświatowe

6,50 mln zł
na zadania z zakresu ochrony 
zdrowia

0,72 mln zł
dotacja na utrzymanie
cmentarzy komunalnych

137,60 mln zł
dla 275 niepublicznych  
i publicznych szkół  
i placówek oświatowych

6,36 mln zł
Muzeum Historii 
Katowic

1,83 mln zł
Miejski Dom 
Kultury Ligota 

0,90 mln zł
dla uczniowskich 
klubów sportowych 
prowadzących  
środowiskowe  
programy  
profilaktyczne

69,64 mln zł
dotacje na zadania  
z zakresu kultury

21,64 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
sportu dla klubów sporto-
wych i uczniowskich klubów 
sportowych

33,03 mln zł
dotacje na zadania z zakresu 
pomocy i polityki społecznej  
oraz pomocy rodzinie i pomo-
cy prawnej, w tym dla NGO

21,70 mln zł
na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji związanych 
z ochroną środowiska  
i gospodarki wodnej

9,19 mln zł
na opiekę nad dziećmi  
w żłobkach  
niepublicznych

23,16 mln zł
dotacje majątkowe

= 1 000 000

0,20 mln zł
na dofinansowanie zadań  
Zakładu Targowisk Miejskich

0,77 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu kultury

3,13 mln zł
Miejski Dom Kultury
Szopienice-Giszowiec

0,06 mln zł
na dofinansowanie zadań  
z zakresu ochrony  
środowiska

4,18 mln zł
dla placówek  
wsparcia dziennego  
dla dzieci i młodzieży 

2,05 mln zł
na opiekę nad dziećmi 
pozostającymi  
w pieczy zastępczej

7,28 mln zł
na opiekę nad  
osobami starszymi  
w domach pomocy  
społecznej, w tym 
dziennych

2,71 mln zł
Miejski Dom Kultury
Bogucice-Zawodzie

14,42 mln zł
Katowice Miasto 
Ogrodów
– instytucja kultury

1,00 mln zł
Panteon Górnośląski 

2,30 mln zł
Zespół Śpiewaków  
Miasta Katowice  
Camerata Silesia

1,95 mln zł
Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA

68,24 mln zł
dla 14 instytucji kultury

0,50 mln zł
na dofinansowanie zadań  
katowickich uczelni publicznych 

0,74 mln zł
na dofinansowanie zadań publicz-
nych szkół wyższych

17,48 mln zł
Miejska Biblioteka
Publiczna

4,92 mln zł
Śląski Teatr Lalki  
i Aktora Ateneum

5,00 mln zł
Narodowa Orkiestra  
Symfoniczna  
Polskiego Radia 
w Katowicach

2,79 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Południe

2,85 mln zł
Miejski Dom Kultury 
Koszutka 

1,50 mln zł
Śląskie Centrum  
Wolności  
i Solidarności



6 094
nauczyciele 4 145 
administracja i obsługa 1 949

5 713 zł
nauczyciele 6 150 zł
administracja i obsługa 4 784 zł

= 1 000 000 = 100 etatów

Zatrudnienie planowane na 2023 rok w mieście  
Katowice (zadania własne i zlecone)  
łącznie zakłady budżetowe, jednostki budżetowe  
i instytucje kultury

edukacja – oświata i opieka wychowawcza

nauczyciele 426,8 mln zł
administracja i obsługa 159,8 mln zł

nauczyciele

administracja  
i obsługa

szkoły i przedszkola
555,44 mln zł
nauczyciele 406,34 mln zł 
administracja i obsługa 149,10 mln zł

całkowita liczba etatów  
6 436
nauczyciele 4 364
administracja i obsługa 2 072

w tym:

średnia płaca liczba etatów 

342
nauczyciele 219 
administracja i obsługa 123

placówki edukacyjnej  
opieki wychowawczej
(w tym funkcjonujących w ramach  
zespołów szkół)
31,11 mln zł
nauczyciele 20,41 mln zł 
administracja i obsługa 10,69 mln zł

5 220 zł 
nauczyciele 5 342 zł 
administracja i obsługa 5 003 zł

586,5 mln zł
środki 
na wynagrodzenia
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Transport i komunikacja miejska, działalność usługowa
34,21 mln zł
środki  
na wynagrodzenia
w tym:

364
całkowita liczba 
etatów

miejski zarząd  
ulic i mostów
23,55 mln zł

liczba etatów

powiatowy inspektorat
nadzoru budowlanego
1,34 mln zł

katowickie cmentarze
komunalne
4,05 mln zł

10

43

zakład targowisk  
miejskich
5,27 mln zł

średnia płaca

5 784 zł

8 261 zł

5 629 zł

5 740 zł57

137,22 mln zł
środki 
na wynagrodzenia
w tym:

1549
całkowita liczba 
etatów

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

10 

Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej
42,60 mln zł

86

25

powiatowy  
urząd pracy
7,45 mln zł
miejska izba 
wytrzeźwień
3,16 mln zł

liczba etatów

506

średnia płaca

5 277 zł

5 598 zł

Centrum Obsługi 
Placówek opiekuńczo-
wychowawczych 
wraz z 12 Domami
11,00 mln zł

123 5 699 zł

Żłobek miejski
22,51 mln zł

5 213 zł277
Komenda Miejska  
Państwowej  
Straży Pożarnej
25,67 mln zł

242 6 677 zł

2 domy 
pomocy społecznej
11,63 mln zł 139 5 336 zł

5 597 zł

Straż Miejska
13,19 mln zł

151
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komunalny zakład 
gospodarki 
mieszkaniowej
31,38 mln zł
zakład zieleni miejskiej
18,72 mln zł

liczba etatów

218

330 5 917 zł

Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska
50,10 mln zł
środki  
na wynagrodzenia
w tym:

548
całkowita liczba etatów

Administracja publiczna
144,47 mln zł
środki na 
wynagrodzenia

Kultura i sport
62,28 mln zł
środki  
na wynagrodzenia
w tym:

732
całkowita liczba etatów

Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji
18,09 mln zł
Miejska Biblioteka  
Publiczna
13,97 mln zł
5 miejskich domów  
kultury
10,63 mln zł
Katowice – Miasto  
Ogrodów – Instytucja  
Kultury im. K. Bochenek
6,88 mln zł
Muzeum historii 
Katowic
4,47 mln zł 
 Śląski Teatr Lalki  
i Aktora Ateneum
4,06 mln zł
Zespół Śpiewaków  
Miasta Katowice  
Camerata Silesia
2,36 mln zł
Galeria Sztuki  
Współczesnej BWA
1,82 mln zł

206

183

123

72

55

48

27

19

Urząd Miasta  
Katowice
126,97 mln zł

Centrum Usług  
Wspólnych
17,49 mln zł

średnia płaca

6 475 zł

liczba etatów

1 415
całkowita liczba etatów

1 234

181

średnia płaca

5 497 zł

6 200 zł

liczba etatów średnia płaca

5 201 zł

5 593 zł

5 961 zł

5 600 zł

5 521 zł

5 771 zł

5 824 zł

5 397 zł
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  Koszutka 0,20 mln zł
 0,19 mln zł  Oświata i wychowanie

 Dąb 0,23 mln zł
 0,16 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa   
  narodowego  
 0,07 mln zł  Oświata i wychowanie 

 Os. Tysiąclecia 0,08 mln zł
 0,08 mln zł  Oświata i wychowanie

  Załęże 0,42 mln zł
 0,24 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,15 mln zł  Kultura fizyczna
 0,03 mln zł  Ochrona zdrowia
 0,01 mln zł  Pozostałe zadania w zakresie 
  polityki społecznej

 Os. Witosa 0,05 mln zł
 0,05 mln zł  Oświata i wychowanie

 Załęska hałda  –
 Brynów 0,43 mln zł
 0,38 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,06 mln zł  Kultura fizyczna

 Ligota –
 Panewniki 0,11 mln zł
 0,10 mln zł  Oświata i wychowanie 

 Brynów – 
 Os.Zgrzebnioka 0,23 mln zł
 0,13 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,10 mln zł  Rodzina

Pozostałe 1,38 mln zł:
  0,13 mln zł Rodzina
 0,12 mln zł Administracja publiczna
 0,10 mln zł Pomoc społeczna
 0,01 mln zł Ochrona zdrowia
 0,01 mln zł Pozostałe zadania w zakresie  
  polityki społecznej

7,39 mln zł
Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

13,56 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa

4,45 mln zł
Transport i łączność

1,94 mln zł
Działalność usługowa

REMONTY

36,55 mln zł
suma wydatków 
na remonty

29,65 mln zł
remonty  
ogólnomiejskie

= 1 000 000 zł

  Wełnowiec – Józefowiec 0,13 mln zł 
 0,13 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,01 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa

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

12 

0,43 mln zł  
Bezpieczeństwo publiczne  
I ochrona p.poż

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 0,19 mln zł 
 0,11 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza 
 0,06 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,02 mln zł  Gospodarka komunalna 
  i ochrona środowiska

  Bogucice 0,14 mln zł
 0,14 mln zł  Oświata i wychowanie

      Szopienice – Burowiec 0,15 mln zł
 0,15 mln zł  Oświata i wychowanie

      Zawodzie 0,78 mln zł
 0,60 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,10 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,05 mln zł  Rodzina
 0,03 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

    

   Śródmieście 1,28 mln zł
 0,46 mln zł  Administracja publiczna 
 0,36 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,33 mln zł  Edukacyjna opieka   
  wychowawcza
 0,11 mln zł  Pomoc społeczna 
 0,01 mln zł  Rodzina 
 0,01 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

  Janów – Nikiszowiec 0,42 mln zł
 0,38 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,04 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 0,62 mln zł
 0,47 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,15 mln zł  Edukacyjna opieka wychowawcza

 Giszowiec 0,04 mln zł
 0,04 mln zł  Oświata i wychowanie 

 Piotrowice – Ochojec 0,93 mln zł
 0,55 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,38 mln zł  Pomoc społeczna

 Murcki 0,29 mln zł
 0,20 mln zł  Gospodarka komunalna 
   i ochrona środowiska 
 0,09 mln zł  Oświata i wychowanie

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

0,82 mln zł  
Kultura i ochrona  
 dziedzictwa narodowego

0,7 mln zł  
Kultura fizyczna



  Wełnowiec – Józefowiec 86,38 mln zł 
 69,74 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 16,54 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,08 mln zł Rodzina 
 0,02 mln zł Zakupy inwestycyjne

Pozostałe 2,63 mln zł
  2,00 mln zł Rozliczenia różne
 0,50 mln zł Szkolnictwo
  wyższe i nauka
 0,13 mln zł Kultura I ochrona 
  dziedzictwa 
  narodowego

106,57 mln zł
Transport 
i łączność

30,81 mln zł
Gospodarka 
komunalna  
i ochrona 
środowiska

3,43 mln zł
Bezpieczeństwo 
publiczne 
i ochrona ppoż.

4,55 mln zł
Gospodarka 
mieszkaniowa

13 

planowane wydatki majątkowe

787,28 mln zł
planowane
wydatki
majątkowe

= 1 000 000 zł

116,37 mln zł
Kultura fizyczna

 Podlesie 20,14 mln zł
  19,71 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,24 mln zł  Kultura fizyczna 
 0,15 mln zł  Gospodarka komunalna  
   i ochrona środowiska
 0,05 mln zł  Transport i łączność

 Zarzecze 0,68 mln zł
 0,63 mln zł Transport i łączność
 0,03 mln zł  Bezpieczeństwo publiczne  
   i ochrona ppoż. 
 0,02 mln zł  Kultura i ochrona  
   dziedzictwa narodowego

 Kostuchna 15,07 mln zł
 6,16 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 5,69 mln zł Kultura fizyczna
 2,04 mln zł  Oświata i wychowanie
 1,11 mln zł  Transport i łączność 
 0,08 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna, Działalność usługowa, Handel
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

287,78 mln zł
inwestycje  
ogólnomiejskie11,51 mln zł

Zakupy  
inwestycyjne

11,91 mln zł
Administracja 
publiczna

 Dąbrówka Mała 6,38 mln zł
 5,18 mln zł Gospodarka komunalna i ochrona  
  Środowiska
 1,00 mln zł  Transport i łączność 
 0,15 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,05 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż.

   Bogucice 37,74 mln zł
 28,66 mln zł Transport i łączność 
 5,73 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 2,21 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego 
 0,65 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 0,34 mln zł Kultura fizyczna 
 0,08 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,05 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż. 
 0,03 mln zł Zakupy inwestycyjne

  Szopienice – Burowiec 28,68 mln zł
 18,70 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
  8,82 mln zł Gospodarka mieszkaniowa
 0,52 mln zł  Transport i łączność
 0,50 mln zł  Oświata i wychowanie  
 0,11 mln zł  Zakupy inwestycyjne 
 0,04 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa  
  narodowego

Zawodzie 15,00 mln zł
 13,69 mln zł Transport i łączność 
 0,47 mln zł  Rodzina 
 0,41 mln zł Gospodarka mieszkaniowa
 0,38 mln zł Gospodarka komunalna 
  i ochrona środowiska 
 0,03 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,01 mln zł  Zakupy inwestycyjne

Śródmieście 79,09 mln zł
 44,94 mln zł Transport i łączność  
 24,47 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa 
 5,78 mln zł Oświata i wychowanie 
 3,43 mln zł Gospodarka komunalna 
  i ochrona środowiska 
 0,22 mln zł Zakupy inwestycyjne
 0,12 mln zł  Administracja publiczna 
 0,11 mln zł  Rodzina

  

 Janów – Nikiszowiec 44,16 mln zł
 29,25 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 12,86 mln zł  Działalność usługowa
 1,35 mln zł Transport i łączność 
 0,25 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego
 0,25 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 0,21 mln zł Oświata i wychowanie

 Os. Paderewskiego –
 Muchowiec 12,91 mln zł
 6,07 mln zł  Transport i łączność
 4,60 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,80 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,55 mln zł Gospodarka mieszkaniowa
 0,33 mln zł Edukacyjna opieka wychowawcza
 0,31 mln zł Rodzina 
 0,20 mln zł Kultura fizyczna 
 0,04 mln zł Administracja publiczna 
 0,01 mln zł Zakupy inwestycyjne

    Giszowiec 7,55 mln zł
 3,50 mln zł  Transport i łączność 
 2,96 mln zł Gospodarka mieszkaniowa 
 0,75 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,26 mln zł  Rodzina 
 0,04 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,04 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego

 Murcki 11,66 mln zł
 11,50 mln zł  Ochrona zdrowia 
 0,15 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,01 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 Piotrowice-Ochojec 29,50 mln zł 
 16,00 mln zł  Transport i łączność 
 10,65 mln zł  Gospodarka komunalna  
   i ochrona Środowiska 
 2,18 mln zł  Kultura fizyczna
 0,67 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa

  Koszutka 5,12 mln zł 
 1,80 mln zł Edukacyjna opieka  
  wychowawcza
 1,76 mln zł Oświata i wychowanie 
 0,67 mln zł Transport i łączność
 0,55 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 0,31 mln zł Gospodarka komunalna
 0,03 mln zł  Rodzina

 Dąb 2,60 mln zł
 2,25 mln zł  Transport i łączność
 0,27 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,08 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska

 Os. Tysiąclecia 12,48 mln zł
 11,27 mln zł  Transport i łączność
 0,32 mln zł Oświata i wychowanie
 0,30 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,30 mln zł Rodzina 
 0,28 mln zł Bezpieczeństwo publiczne  
  i ochrona ppoż. 
 0,02 mln zł   Zakupy inwestycyjne  

 Os. Witosa 38,35 mln zł
 18,64 mln zł  Kultura i ochrona dziedzictwa  
  Narodowego
 18,48 mln zł Gospodarka mieszkaniowa
 0,99 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,13 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,12 mln zł  Transport i łączność 

 
 Załęże 10,86 mln zł
 10,53 mln zł  Transport i łączność 
 0,24 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 0,09 mln zł Oświata i wychowanie 

 Załęska hałda –
 Brynów 6,34 mln zł
 5,75 mln zł  Transport i łączność 
 0,57 mln zł  Oświata i wychowanie 
 0,01 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 
 Ligota – 
 Panewniki 8,35 mln zł
 3,27 mln zł Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska 
 2,06 mln zł  Gospodarka mieszkaniowa
 1,73 mln zł Oświata i wychowanie
 0,98 mln zł  Transport i łączność
 0,20 mln zł  Handel 
 0,06 mln zł  Kultura i ochrona  
  dziedzictwa narodowego
 0,06 mln zł  Zakupy inwestycyjne

 Brynów –
 Os. Zgrzebnioka 20,47 mln zł
 12,20 mln zł Kultura i ochrona dziedzictwa 
  narodowego
 6,99 mln zł  Oświata i wychowanie
 0,98 mln zł  Transport i łączność 
 0,27 mln zł  Gospodarka komunalna  
  i ochrona środowiska
 0,03 mln zł  Zakupy inwestycyjne
 



Edukacja – oświata i opieka wychowawcza

wydatki

154,84 mln zł
finansowanie 46 szkół  
ponadpodstawowych  
(w tym 15 liceów  
ogólnokształcących  
i 16 techników, 9 szkół 
branżowych, szkół 
zawodowych)

139
liczba miejskich przedszkoli, 
szkół i innych placówek 
oświatowych (jednostek 
budżetowych)

252
liczba dotowanych szkół  
i placówek oświatowych, 
dla których organem pro-
wadzącym nie jest miasto

38 524
liczba uczniów

4 364
liczba nauczycieli (etaty)  
zatrudnionych w jednost-
kach miejskich

19,56 mln zł rozbudowa  
Szkoły Podstawowej nr 21 wraz  
z budową boiska

           11,92 mln zł
funkcjonowanie  
6 poradni psychologiczno 

-pedagogicznych, w tym 
specjalistycznej

19,66 mln zł
funkcjonowanie świetlic 
szkolnych

194,57 mln zł
realizacja zadań przez 46 
szkół podstawowych

= 1 000 000 bieżące majątkowe

* 1,63 mln zł
dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania  
zawodowego młodzieży

1zł 1zł

60,48 mln zł
bieżące 57,79 mln zł
majątkowe 2,69 mln zł

896,35 mln zł
bieżące 849,93 mln zł
majątkowe 46,43 mln zł

467,65 mln zł
planowana na 2023 rok 
część oświatowa subwencji 
ogólnej (dochody budżetu 
na finansowanie zadań 
oświaty)

* 0,78 mln zł
ubezpieczenie majątku  
placówek oświatowych

* 0,74 mln zł
Dofinansowanie zadań,  
w tym inwestycyjnych.
3 katowickich szkół wyższych

139,13 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

114,43 mln zł
funkcjonowanie  
85 przedszkoli  
i oddziałów  
przedszkolnych

14 

wydatkidochody

10,19 mln zł
zapewnienie bezpłatnego 
przewozu umożliwiającego 
uczniom realizację  
obowiązku szkolnego

4,35 mln zł
zakwaterowanie uczniów  
w internacie i utrzymanie 
schroniska młodzieżowego

*

* 2,65 mln zł
podwyższanie kwalifikacji  
zawodowych nauczycieli

46,78 mln zł 
realizacja zadań remontowych  
i inwestycyjnych w placówkach 
oświatowych, w tym m.in.

* 2,26 mln zł
zapewnienie wypoczynku 
dzieci i młodzieży w trakcie 
wyjazdów śródrocznych 
oraz opieki nauczycieli  
i opiekunów podczas ferii

19,83 mln zł
rozwijanie zainteresowań  
i uzdolnień dzieci  
i młodzieży w ramach  
funkcjonowania  
3 placówek wychowania  
pozaszkolnego (Pałac  
Młodzieży, Młodzieżowy  
Dom Kultury  
i Międzyszkolny Ośrodek  
Sportowy)

83,62 mln zł
finansowanie 14 szkół specjalnych 
oraz oddziałów realizujących spe-
cjalną organizację i metody pracy

* 2,52 mln zł
podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej, promocja szkół 
miejskich, nauka pływania 
dla uczniów klas III

Q

* 2,80 mln zł
popularyzacja nauki w związku 
z uzyskaniem tytułu Europej-
skiego Miasta Nauki

23,56 mln zł
działania na rzecz ochrony 
dzieci i pomoc dla uchodźców 
z Ukrainy ze środków UNICEF

* 1,81 mln zł
pomoc materialna dla 
uczniów najuboższych 
oraz stypendia dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych

1zł 1zł

58,29 mln zł
funkcjonowanie stołówek 
szkolnych i przedszkolnych



26,67 mln zł
oświetlenie ulic, placów  
i dróg, budowa oświetlenia

27 420
ilość punktów świetlnych
(oświetlenie placów, ulic, 
dróg – bez iluminacji)

23
Liczba fontann

6 298 346
powierzchnia zieleńców  
i trawników (w m2)

15 

Gospodarka komunalna, ochrona środowiska  
i gospodarka mieszkaniowa

wydatki

116,3 ha
powierzchnia lasów nie 
stanowiących własności 
Skarbu Państwa

83
liczba miejskich placów 
zabaw/stref aktywności
rodzinnej

11,15 mln zł
prowadzenie postępowań  
i wypłata odszkodowań  
za grunty zajęte pod drogi, 
za niedostarczenie lokali 
socjalnych i pomieszczeń  
tymczasowych, dopłaty  
do czynszów

*1,91 mln zł
zarządzanie i gospodaro-
wanie nieruchomościami 
Skarbu Państwa 

*0,06 mln zł
rozliczenia z izbą rolniczą, 
nadzór nad gospodarką 
leśną, monitorowanie 
oddziaływania wstrząsów  
górniczych na powierzchnię

23,59 mln zł
oczyszczanie miasta, w tym 
letnie i zimowe utrzymanie 
ulic i dróg

5,75 mln zł
utrzymanie cieków wodnych, 
wpustów kanalizacyjnych i 
deszczowych oraz studni re-
wizyjnych i innych urządzeń 
komunalnych, opłaty  
za odprowadzanie wód  
deszczowych

462,56 mln zł
bieżące 250,44 mln zł
majątkowe 212,13 mln zł

590,67 mln zł
bieżące 320,72 mln zł
majątkowe 269,95 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

116,80 mln zł
administrowanie,  
eksploatacja i zarządzanie  
nieruchomościami gminy

wydatkidochody

*

*3,91 mln zł
utrzymanie i modernizacja 
schroniska dla zwierząt

135,55 mln zł
modernizacja budynków  
komunalnych, zakup  
nieruchomości,  
budownictwo społeczne

84,72 mln zł
system  
gospodarowania 
odpadami 
komunalnymi  

104,58 mln zł
utrzymanie i modernizacja 
zieleni miejskiej, w tym  
zadania budżetu Zielonego, 
budowa parków

22,77 mln zł
Ochrona powietrza, 
dofinansowanie  
mieszkańcom zmiany  
systemu ogrzewania  
na ekologiczne

*2,49 mln zł
edukacja ekologiczna, 
ochrona zwierząt i obiek-
tów przyrody, badania  
i analizy z zakresu ochrony 
środowiska

10,34 mln zł
remonty mieszkań komu-
nalnych gminy, zaliczki do 
wspólnot mieszkaniowych, 
remonty budynków

42,39 mln zł
przygotowanie terenów 
pod budownictwo  
mieszkaniowe



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

535 średnioroczna 
liczba dzieci przebywająca  
w rodzinach zastępczych 
funkcjonujących na 
terenie Miasta oraz na 
terenie innych Powiatów

11
liczba punktów  
nieodpłatnej pomocy 
prawnej

190 liczba miejsc  
w placówkach  
opiekuńczo- 
wychowawczych  
funkcjonujących na 
terenie Miasta, w tym:
150 – prowadzonych 
przez Miasto 
40 – zleconych

277 liczba miejsc  
w domach pomocy 
społecznej  
funkcjonujących na 
terenie Miasta, w tym: 
186 – prowadzonych 
przez Miasto 
91 – zleconych

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

wydatkidochody

2 659 liczba miejsc  
w żłobkach funkcjonu-
jących na terenie Miasta,  
w tym: 
949 – w Żłobku Miejskim 
1 710 – w żłobkach  
niepublicznych

612 średnioroczna 
liczba osób/dzieci 
korzystająca z usług 
ośrodków rehabilitacyjno-
-edukacyjno- 
-wychowawczych  
i usług społecznych

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

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

2 200 średnioroczna 
liczba dzieci korzystają-
ca z dożywiania  
w żłobkach, przedszko-
lach, szkołach

135,45 mln zł
bieżące 135,45 mln zł
majątkowe 0,00 mln zł

384,38 mln zł
bieżące  367,08 mln zł
majątkowe 17,30 mln zł

= 1 000 000 bieżące majątkowe

10,57 mln zł
zwalczanie uzależnień,  
w tym funkcjonowanie izby 
wytrzeźwień i przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie,  
profilaktyka, promocja  
i ochrona zdrowia

36,29 mln zł
zasiłki i usługi z pomocy 
społecznej, wypłata dodatków 
mieszkaniowych, składki  
na ubezpieczenie zdrowotne, 
pomoc dla repatriantów  
i cudzoziemców 

1zł
1zł 56,80 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

* 0,73 mln zł
nieodpłatna pomoc 
prawna

§

35,78 mln zł
opieka nad dzieckiem do lat 3,  
w tym funkcjonowanie 
Żłobka Miejskiego i dopłata 
do dzieci w placówkach 
niepublicznych

21,28 mln zł
ochrona porządku publicz-

-nego, w tym funkcjo-
nowanie Straży Miejskiej, 
przeciwdziałanie skutkom 
zdarzeń kryzysowych

1zł
1zł

66,49 mln zł
wypłata świadczeń  
rodzinnych i z funduszu  
alimentacyjnego,  
świadczeń  
opiekuńczych

wydatki
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*

29,43 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

28,61 mln zł
opieka na dzieckiem objętym 
pieczą zastępczą (rodziny 
zastępcze, placówki opiekuń-
czo-wychowawcze)

9,59 mln zł
wspieranie rodziny i opieka 
nad dzieckiem, w tym pla-
cówki wsparcia dziennego  
dla dzieci i młodzieży

33,70 mln zł
koszty obsługi oraz rozliczenie 
zadań z zakresu ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych i polityki 
społecznej, pomocy prawnej

1zł
1zł

* 2,58 mln zł
programy aktywności 
lokalnych, usługi społecz-
ne, wsparcie NGO – w tym 
zadania współfinansowane 
środkami Unii Europejskiej

14,79 mln zł
działania na rzecz ochrony 
dzieci  i pomoc dla uchodźców 
z Ukrainy ze środków UNICEF

* 1,61 mln zł
modernizacja i budowa obiek-
tów pomocy społecznej  
i polityki społecznej, żłobków

9,26 mln zł
wsparcie osób niepełno-
sprawnych, w tym usługi 
społeczne, dopłata do warsz-
tatów terapii zajęciowej, 
zakup usług w ośrodkach 
rehabilitacyjnych dla dzieci  
i młodzieży

5,75 mln zł
dożywianie w żłobkach, 
przedszkolach, szkołach, 
środowiskowych domach 
samopomocy i jadłodaj-
niach

11,50 mln zł
wspieranie placówek ochrony 
zdrowia (szpital Murcki)

9,46 mln zł
aktywizacja i standaryzacja 
usług rynku pracy, w tym 
funkcjonowanie Powiato-
wego Urzędu Pracy, roboty 
publiczne i prace społecznie 
użyteczne



Kultura i sport

wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

38
liczba obiektów sporto-
wych administrowanych 
przez MOSiR

3
liczba krytych basenów 
miejskich  
Brynów, Burowiec 
i zadole

7,63 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

21,77 mln zł
rozwój sportu oraz 
wsparcie działalności 
stowarzyszeń / klubów 
sportowych – szkolenie 
dzieci i młodzieży

8,72 mln zł
organizacja imprez  
i zarządzanie MCK i Halą 
Widowiskowo-Sportową 
Spodek

7,30 mln zł
bieżące 7,10 mln zł
majątkowe 0,21 mln zł

313,44 mln zł
bieżące 154,52 mln zł
majątkowe 158,91 mln zł

17 
wydatki

14
liczba dotowanych  
instytucji kultury

396
ilość miejsc pamięci  
narodowej na terenie 
Miasta

15,65 mln zł
zarządzanie basenami 
miejskimi

* 0,92 mln zł
ochrona zabytków oraz 
tworzenie i remont 
miejsc pamięci narodowej

* 0,76 mln zł
upowszechnianie tury-
styki i krajoznawstwa 

– materiały informacyjne, 
imprezy turystyczne

34,47 mln zł
działalność Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
wraz z 38 obiektami  
sportowymi

158,78 mln zł
inwestycje i zakupy 
inwestycyjne miejskich 
instytucji kultury oraz 
inwestycje w komplek-
sach sportowych

1zł
1zł

60,85 mln zł
działalność kulturalna  
11 miejskich instytucji kultury,  
w tym realizacja dużych imprez  
kulturalnych

*

* 1,04 mln zł
wspieranie przedsięwzięć 
kulturalnych i artystycz-
nych oraz wybitnych 
twórców i animatorów 
kultury

* 1,49 mln zł
współorganizacja imprez  
sportowych o charakterze 
ogólnopolskim  
i międzynarodowym

2
1

3

* 1,36 mln zł
działania na rzecz  
ochrony dzieci  i pomoc 
dla uchodźców z Ukrainy 
ze środków UNICEF



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

1,80 zł
dofinansowanie utrzymania 1 m2 
cmentarzy komunalnych

181 szt.
liczba sygnalizacji świetlnych

16 253 zł
miesięczny koszt utrzymania 
szaletu 

5 szt.
plany zagospodarowania prze-
strzennego na 2023 rok

98
liczba stacji rowerowych

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

57,69 mln zł
utrzymanie miejskiej 
infrastruktury drogo-
wo-mostowej i węzłów 
przesiadkowych

?

102,61 mln zł
bieżące 27,31 mln zł
majątkowe 75,30 mln zł

505,53 mln zł
bieżące 225,90 mln zł
majątkowe 279,63 mln zł

wydatki

279,63 mln zł
realizacja zadań inwesty-
cyjnych, w tym z zakresu 
przebudowy dróg  
i budowy infrastruktury  
drogowej, m.in.:
75,36 mln zł budowa  
nowych układów drogo-
wych dla skomunikowania  
terenów o funkcjach 
mieszkaniowych   
i usługowych w mieście 
Katowice
62,68 mln zł Katowicki 
Inteligentny System  
Zarządzania Transportem

150,05 mln zł
dofinansowanie lokalnego 
transportu zbiorowego 
(wpłata do Górnośląsko 

-Zagłębiowskiej Metropolii)

6,51 mln zł
automatyczne  
wypożyczalnie rowerów 
miejskich

*2,05 mln zł
utrzymanie szaletów 
miejskich

*1,52 mln zł
realizacja zadań przez 
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego

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

*

*0,90 mln zł
planowanie przestrzenne 
(sporządzanie planów, 
korekty, analizy)

?

*2,18 mln zł
funkcjonowanie 
międzynarodowego
centrum kongresowego

*2,40 mln zł
geodezja i kartografia  
(opracowania oraz gro-
madzenie i aktualizacja 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjno-Kartogra-
ficznego)

*1,86 mln zł
likwidacja utrudnień  
w ruchu drogowym, 
modelowanie i prognozo-
wanie ruchu, nadzór 
inwestorski, zarządzanie 
rozwojem miasta

!
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wydatkidochody

= 1 000 000 bieżące majątkowe

156,42 mln zł
zadania administracyjne  
realizowane przez Urząd 
Miasta Katowice

Administracja publiczna

34,39 mln zł
bieżące 33,82 mln zł
majątkowe 0,57 mln zł

221,91 mln zł
bieżące 208,85 mln zł
majątkowe 13,06 mln zł

*0,17 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

*0,70 mln zł
przynależność Miasta do 
organizacji i stowarzy-
szeń krajowych i między-
narodowych

1 234
liczba zatrudnionych  
w Urzędzie Miasta  
Katowice (w etatach)

28
liczba Radnych Miasta

20 
liczba Rad Dzielnic

324
liczba radnych  
w Radach Dzielnic

* 2,42 mln zł
Współfinansowanie
zadań Górnośląsko 

-Zagłębiowskiej  
Metropolii

*2,24 mln zł
funkcjonowanie Rady 
Miasta Katowice, Rad 
Dzielnic i Młodzieżowej 
Rady Miasta

20,73 mln zł
obsługa finansowo 

-księgowa jednostek 
oświatowych (CUW)

1zł
1zł

wydatki

*

*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

25,74 mln zł
promocja Miasta w kraju 
i poza granicami, usługi 
doradcze, publikacje, 
wydawnictwa, produkcja 
filmów informacyjnych, 
komunikacja społeczna

12,89 mln zł
inwestycje w infrastruk-
turę administracyjną, 
informatyzacja Urzędu



Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia

2,5%
udział planowanych wydatków 
na obsługę długu w wydatkach 
bieżących 

1,8%
udział obowiązkowej wpłaty do 
budżetu państwa w dochodach 
własnych budżetu

48,67 mln zł
rezerwy budżetowe
w tym:
21,21 mln zł rezerwy 
celowe na odprawy 
emerytalne i rentowe, 
nagrody dla pedagogów, 
wynagrodzenia  
dla nauczycieli, odprawy  
dla zwalnianych  
pracowników
12,00 mln zł rezerwa 
ogólna
8,10 mln zł rezerwy  
celowe na zadania  
z zakresu zarządzania 
kryzysowego i usuwania 
skutków klęsk  
żywiołowych
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
1,86 mln zł rezerwy  
celowe na inicjatywy 
lokalne, zadania budżetu 
obywatelskiego i zadania 
Rad Dzielnic
0,50 mln zł rezerwa  
celowa na dofinansowa-
nie wkładu własnego do 
projektów realizowanych 
przez NGO

46,86 mln zł
wpłata do budżetu 
państwa na część równo-
ważącą subwencji ogólnej 

– tzw. janosikowe

712,42 mln zł
bieżące 543,88 mln zł
majątkowe 168,54 mln zł

57,93 mln zł
zapłata odsetek od za-
ciągniętych przez Miasto 
kredytów i pożyczek oraz 
koszty emisji obligacji

%

= 1 000 000 bieżące majątkowe

0,10 mln zł
opłaty za usługi bankowe,  
w tym przelewy zagraniczne 
/ rozliczenia podatkowe

1zł
1zł

1zł
1zł

0,87 mln zł
zabezpieczenie ewen-
tualnej spłaty z tytułu 
poręczeń i gwarancji 

wydatkidochody

wydatki
20 

843,60 mln zł
zadłużenie Miasta z tytułu 
kredytów, pożyczek i obliga-
cji na dzień 31.12.2023 r.

31,20%
udział zadłużenia miasta  
w planowanych dochodach  
budżetu ogółem 

154,42 mln zł
bieżące 152,42 mln zł
majątkowe 2,00 mln zł
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Źródła finansowania wydatków majątkowych w budżecie  
w latach 2020–2026

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023–2045
dane w latach 2020–2021 – wykonanie, dane za 2022 rok – przewidywane wykonanie, dane od 2023 roku – prognoza

Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w latach 2020–2026

Kształtowanie się wyniku operacyjnego i długu miasta  
w latach 2020–2026

nadwyżka 
operacyjna

sprzedaż mienia dotacje Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
rfil

nadwyżki z lat 
ubiegłych

pożyczki, kredyty 
i obligacje

rok2025 202620242020 2021 2022 2023

dochody ogółem wydatki ogółem wynik budżetu

rok2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

21 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 rok

dochody bieżące wydatki bieżące wynik operacyjny dług Miasta

nadwyżka 
operacyjna

sprzedaż mienia dotacje Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
rfil

nadwyżki z lat 
ubiegłych

pożyczki, kredyty 
i obligacje
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Śródmieście 24 116 os. 0,86 mln zł
 0,20 mln zł  Ogród zmysłów pełen kolorów, dźwięków, zapachów  

i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim 
   Przedszkolu nr 45
 0,13 mln zł  Manufaktura myśli w zso nr 1
0,11 mln zł  Multimedialna Szkoła – zakup tablic interaktywnych  

dla klas i-iii
 0,11 mln zł  Zielona oaza w Śródmieściu (zadanie dwuletnie realizowane 

w ramach WPI, kwota 5.500 zł przewidziana do realizacji  
w 2024 r.)

 0,10 mln zł  Nowoczesna siłownia dla Konopy
 0,10 mln zł  Zielone chodniki w centrum Katowic ii
 0,04 mln zł  Zielone Śródmieście – pasy zieleni przy ulicy Kozielskiej
 0,02 mln zł  Książka jest dobra na wszystko. Dofinansowanie Filii nr 1 

Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej 
w Katowicach, ul. Ligonia 7

 0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach, mieszczącej się przy ul. Rybnickiej 11, 
zgodnie z myślą Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem 
(Ignacy Krasicki)

 0,02 mln zł  Stawiam na książki! - Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Młyńska 5

 0,02 mln zł  Nowy sprzęt dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Katowicach
 0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14

Os. Paderewskiego – Muchowiec 11 312 os. 0,54 mln zł
 0,20 mln zł  Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech 

Stawów
 0,20 mln zł  Naukowcy w akcji – podaruj dzieciom kreatywną i bezpieczną 

przestrzeń do zabawy –  budowa naukowego placu zabaw przy 
zsip1 Katowice

 0,10 mln zł  Remont strefy aktywności w Przedszkolu Miejskim nr 87
 0,03 mln zł  Bezpieczna droga do parku
 0,01 mln zł  Stojaki rowerowe dla przedszkolaków

 <0,01 mln zł   Zajęcia plastyczne oraz planszówki w Bibliotece nr 23

Koszutka 9 659 os. 0,52 mln zł
0,20 mln zł  Sokolska – nowy chodnik. 40 lat wystarczy
0,11 mln zł  Koszutka led 3 – finał przebudowy oświetlenia na dzielni
0,07 mln zł  Ogród i plac zabaw dla przedszkolaków z mp nr 14
0,05 mln zł  Koszutkowy Plac Zabaw – starsze dzieci
0,03 mln zł  Poidełko dla psów w Parku Budnioka
0,03 mln zł  Kulturalna Koszutka 2023
0,02 mln zł  Festyn Dzień Koszutki 2023
0,01 mln zł   Książka bliżej Ciebie i dla Ciebie. Zakup nowości wydawni-

czych do zbiorów Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach

Bogucice 13 110 os. 0,58 mln zł
 0,34 mln zł  Zagospodarowanie terenu wokół boiska Na Wulcu
 0,12 mln zł  Koncertowa Plejada Gwiazd – cykl wydarzeń muzycznych 

w Bogucicach
 0,06 mln zł  Ogród Koszycki – Niech nasz ogród będzie bardziej społeczny
0,03 mln zł  Aktywność fizyczna i umysłowa: rozwija, łączy i zdrowiu 

sprzyja! Dla dużego i małego znajdzie się coś ciekawego
 0,02 mln zł  Festyn przy Bibliotece
 0,02 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

 <0,01 mln zł   Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okoliczno-
ściowych dla dzieci i rodziców

Załęże 8 252 os. 0,46 mln zł
 0,28 mln zł  Os. Janasa-Ondraszka – Rewitalizacja placu
 0,08 mln zł   Remont i wyposażenie załęskich przedszkoli i szkół  

(mp 26, 30, 39, sp 22 i zsip 2)
 0,07 mln zł   Załęska drużyna – mural ku pamięci Jerzego Lisa
0,02 mln zł  Dni Załęża 2023 – Załęski Festyn Rodzinny 
0,01 mln zł  #Przyjdź po nowe

Os. Witosa 11 968 os. 0,56 mln zł
 0,21 mln zł   Dom Kultury na Os. Witosa. look vI: 2023
 0,16 mln zł  Nowoczesne przedszkola na Osiedlu Witosa
 0,13 mln zł  Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na  

os. Witosa
 0,03 mln zł   Montaż 2 ławek na przystanku autobusowym  

Obroki–Elkop
 0,02 mln zł  Bądź przyjacielem książek i kultury
 0,01 mln zł  Zakup defibrylatora na pływalnię przy Szkole Podstawowej 

nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
 0,01 mln zł  Robotyka dla smyka – Przedszkolaki przyszłości

Os. Tysiąclecia 20 153 os. 0,72 mln zł
0,28 mln zł  Monitoring dla Tysiąclecia (zadanie dwuletnie realizowane 

w ramach wpi, kwota 91.750 zł przewidziana do realizacji 
w 2024 r.)

 0,23 mln zł  Jaś i Małgosia budują nową przestrzeń do rozwoju dla 
kolegów i koleżanek z osiedla Tysiąclecia

 0,14 mln zł  Komputery + Sieć = Rozwój
 0,05 mln zł  Nowoczesny Przedszkolak – doposażenie Przedszkola nr 90 

im. Wróbelka Elemelka w interaktywne pomoce dydaktyczne
 0,03 mln zł  Dni Tysiąclecia – festyn rodzinny 2023
0,01 mln zł  W emdka w szachy się gra – cykl 4 turniejów szachowych oraz 

zakup szachów, szachownic i zegarów szachowych 

Dąb 6 597 os. 0,41 mln zł
0,27 mln zł  Modernizacja sali gimnastycznej, zaplecza i oświetlenia 

boisk oraz zakup tablic interaktywnych w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym nr 1 w Katowicach

0,08 mln zł  Muzyka od juniora do seniora – cykl bezpłatnych koncertów 
dla mieszkańców

 0,04 mln zł  Montaż lampy oświetleniowej
0,03 mln zł  Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal 

do wielu różnych światów. Zakup nowości wydawniczych: 
książek, gier i audiobooków. Prenumerata czasopism, 
finansowanie warsztatów, doposażenie Filii nr 17 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej

Wełnowiec – Józefowiec 13 432 os. 0,56 mln zł
0,24 mln zł   Oświetlenie świąteczne typu led dla dzielnicy Wełnowiec-

-Józefowiec
0,19 mln zł  Cyfrowo sprawni – szkoła z klasą – wyposażenie sal lekcyj-

nych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 19 
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 0,11 mln zł  Sucharowy Teatr dla całej Społeczności lokalnej Wełnowiec - 
Józefowiec

 0,03 mln zł   Zakup książek i audiobooków, pozyskanie środków na dzia-
łalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Filii nr 6 w Katowicach

 <0,01 mln zł   Metalowy kosz na nakrętki w kształcie serca

Załęska Hałda – Brynów część zach. 13 129 os. 0,58 mln zł
 0,23 mln zł  Przerwa na edukację – adaptacja przestrzeni szkolnej dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Katowicach

 0,23 mln zł   Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ulicy 
Ligockiej

 0,04 mln zł  Postaw na Rozwój – zakup odzieży sportowej dla zawodni-
ków Akademii Piłkarskiej Rozwój Katowice

 0,03 mln zł   Nowoczesne przedszkole w zasięgu ręki
 0,02 mln zł  Budowa nowego chodnika będącego bezpiecznym łączni-

kiem ulic Orkana–Ligęzy–Nasypowa
 0,02 mln zł   Biblioteka Pełna Nowości – zakup książek i audiobooków dla 

Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 0,01 mln zł   Remont starego, zniszczonego chodnika na skrzyżowaniu ulic 

Kredytowa–Rolna–Hetmańska

Budżet obywatelski – 15,50 mln zł

1,20 mln zł
zadania 
ogólnomiejskie
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a.

b.

a. 1,10 mln zł
Budowa nowego 
pawilonu dla kotów w 
Miejskim Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w 
Katowicach (zadanie  
dwuletnie, realizowane w 
ramach wpi, kwota  
1 100 000 przewidziana do 
realizacji w 2024 r.)

b.  0,10 mln zł 
Tor do jazdy na rowerze, 
hulajnodze i rolkach – 
pumptrack na Dolinie 
Trzech Stawów / Muchow-
cu (zadanie dwuletnie 
realizowane w ramach 
WPI, kwota 700 000 zł 
przewidziana do realizacji 
w 2024 r.)

w tym zadania do realizacji w 2023 r. – 12,59 mln zł, w rezerwie celowej 0,64 mln zł,  
do realizacji w 2024 r. –  2,28 mln zł



Brynów – część wsch. Os. Zgrzebnioka 6 416 os. 0,39 mln zł
0,22 mln zł  Renowacja chodnika pomiędzy przystankami tramwajowymi na 

Drozdów i Gawronów
0,10 mln zł  Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły sp nr 65
0,04 mln zł  Edukacyjne atrakcje dla przedszkolaków z mp nr 1
0,03 mln zł  Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego jp nr 5

   0,01 mln zł   Bezpieczna Kormoranów – remont chodnika i utworzenie 
przejścia dla pieszych

Ligota-Panewniki 27 564 os. 1,01 mln zł
0,30 mln zł   Psi Park – Dolina Potoku Kokociniec
 0,26 mln zł  Nasza Strefa Aktywności modernizacja przyszkolnej infrastruk-

tury sportowej
0,09 mln zł  Rety, rety na Zadolu Kabarety
0,09 mln zł   Wszystko gra! - Aktywuj się w Ligocie razem z Letnim Kinem 

Plenerowym na Kokocińcu 2023
 0,07 mln zł  Strefa komfortu dla seniora – kącik dla seniora na Kokocińcu
0,06 mln zł  Nauka poprzez zabawę – zakup zestawów interaktywnych 

monitorów z programami edukacyjnymi dla Miejskiego  
Przedszkola nr 89 w Katowicach

0,05 mln zł   v Muzyka marzeń na Zadolu
0,03 mln zł   vi spotkania z historią na Osiedlu Zadole – tradycja jako ele-

ment integrujący – festyn rodzinny
0,02 mln zł   Zagłosuj na książki. Filia nr 7 mbp Katowice ul. Franciszkańska 25
0,01 mln zł   Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16
0,01 mln zł   Muzyczne wieczory na Tężni 

Zawodzie 10 381 os. 0,52 mln zł
0,14 mln zł  Świetliki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6  

(Szkoła Podstawowa nr 31 i Miejskie Przedszkole nr 19)
 0,13 mln zł   Książkowe gwiazdy – super biblioteka i czytelnia w Zespole  

Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach (Szkoła Podstawowa  
nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 6) 

0,12 mln zł   Stawiamy na zawodowstwo – remont i doposażenie pracowni 
praktycznej nauki zawodu w zs nr 1

 0,10 mln zł  Rawa to nasza sprawa! Kolorowa ścieżka sensoryczna przy 
bulwarach Rawy – aranżacja terenu inspirowana ogrodami 
sensorycznymi wzdłuż chodnika pomiędzy bulwarami Rawy 
przy ulicy Saint Etienne a ulicą Marcinkowskiego

0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki)  
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31 w Katowicach,  
ul. Marcinkowskiego 4c

 0,01 mln zł   Ławeczka na zielonej trawce – miejsce odpoczynku dla mieszkań-
ców i ich czworonożnych przyjaciół

Dąbrówka Mała 4 491 os. 0,21 mln zł
 0,15 mln zł  Baw się dobrze!!! Bezpieczne i atrakcyjne spędzanie wolnego 

czasu z rodziną na szkolnym placu – modernizacja i unowocze-
śnienie ogólnodostępnego placu zabaw z miejscem do spotkań 
rodzinnych na terenie zsp nr 3 w Katowicach, ul. Grzegorzka 4

0,05 mln zł  Książka o Dąbrówce Małej! Wydanie publikacji Dąbrówka 
Mała. Dzieje dzielnicy Katowic

0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach

Szopienice-Burowiec 13 016 os. 0,52 mln zł
0,35 mln zł   Pracownia przyszłości w Szkole Podstawowej nr 42 Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Katowicach dla dzieci  
z dzielnicy Szopienice

0,09 mln zł   Doposażenie i wymiana części zaplecza sprzętowego Hutnicze-
go Klubu Sportowego Szopienice

0,03 mln zł   Szopienicka Biblioteka dla wszystkich – zakup nowości wydawni-
czych, czasopism, gier planszowych, materiałów do pracy z dziećmi, 
doposażenie biblioteki, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi  
w Filii 19

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

0,02 mln zł   Głos z Długosza – zakup sprzętu nagłośniającego i audiowizualnego 
dla vi lo

0,02 mln zł   Odnowione boisko przy szkole na Deszczowej 14

Janów-Nikiszowiec 9 438 os. 0,30 mln zł
 0,29 mln zł   Nowoczesna strefa rekreacyjno-dydaktyczna przyjazna  

dzieciom i mieszkańcom dzielnicy Janów-Nikiszowiec
0,02 mln zł   Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przy ulicy Zamkowej 45

Giszowiec 14 794 os. 0,26 mln zł
0,09 mln zł  Odnowienie kreatywnego ogrodu zabaw dla dzieci przy Miej-

skim Przedszkolu nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w zsp 13 
   w Katowicach
0,04 mln zł  Rewitalizacja giszowieckiego parku (zadanie dwuletnie 

realizowane w ramach wpi, kwota 340.000 zł przewidziana do 
realizacji w 2024 r.)

0,03 mln zł  Nowoczesna edukacja – zakup monitora interaktywnego, kom-
putera, radioodtwarzaczy oraz programów multimedialnych do 
Miejskiego Przedszkola nr 59 w Katowicach

0,03 mln zł  Muzyczne pożegnanie lata w giszowieckim parku
0,02 mln zł  Sensoryczny ogród dźwięków – doposażenie ogrodu Miejskiego 

Przedszkola nr 61 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13  
w Katowicach

0,02 mln zł  vi Giszowiecki Dzień Dziecka Bajtle w krainie baśni
0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 15 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a
0,01 mln zł  Zakup tablicy interaktywnej dla dzieci z Miejskiego Przedszkola 

nr 64 im. Janusza Korczaka w Katowicach
0,01 mln zł  Remont patiów na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno 

-Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy  
ul. Gościnnej 8 w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane 
w ramach wpi, kwota 40.000 zł przewidziana do realizacji  
w 2024 r.)

0,01 mln zł  W seniorach siła – razem możemy więcej

Piotrowice-Ochojec 21 995 os. 0,81 mln zł 
0,20 mln zł  Świetlica szkolna przestrzenią rozwoju i aktywności dzieci. 

Remont sali 127 i zaplecza oraz wymiana wyposażenia
0,18 mln zł  Plac zabaw z dziecięcych marzeń
0,13 mln zł  Czas na aktywność fizyczną w sp32 – doposażenie  

w sprzęt sportowy i dostosowanie pomieszczenia do zajęć 
ruchowych – fitness

0,13 mln zł  Nowoczesne przedszkole – zakup i montaż sprzętu multi-
medialnego w przedszkolach na terenie Piotrowic i Ochojca

0,11 mln zł  Aktywny Senior 55+ i jego środowisko lokalne. Pakiet zajęć 
ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie, wyj-
ścia integracyjne, kulturalne oraz wycieczki skierowane do 
osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec

0,04 mln zł  Prowitalna Akademia Zdrowia 2023
0,02 mln zł  Zakup nowości wydawniczych i materiałów biurowych  

dla Filii nr 9
0,01 mln zł  Zakup nowości wydawniczych, materiałów plastycznych  

i nagród na zajęcia z dziećmi oraz dofinansowanie spotkań 
dla filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

Zarzecze 3 049 os. 0,29 mln zł
0,18 mln zł   Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu: dostosowanie  

chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej 
dla potrzeb rowerzystów – kontynuacja

0,04 mln zł  Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatyw-
ne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy

0,02 mln zł   Bo w Zarzeczu fajnie jest! Organizacja zajęć artystycznych, 
naukowych i sportowych dla mieszkańców dzielnicy

0,02 mln zł  Z kijkami po zdrowie
0,02 mln zł  Mała architektura siedziska – usiądź odpocznij Zarzecze mdk
0,01 mln zł   Gra plenerowa Zarzecze. Poszukiwanie tajemniczych 

miejsc i obiektów w dzielnicy Zarzecze

Kostuchna 11 689 os. 0,52 mln zł
0,17 mln zł  Remont drogi dojazdowej do garaży oraz placu zabaw 

przy ul. Kściuczyka i Boya Żeleńskiego
0,15 mln zł  Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wieżowej
0,09 mln zł  Chodnik wzdłuż ulicy Pustułek
0,04 mln zł  Spotkania integracyjne: Śląsk – moje miejsce na Ziemi
0,02 mln zł   Książka na każdą porę – Zakup nowości wydawniczych dla 

filii nr 27 mbp Katowice
0,02 mln zł  Relaks dla duszy i ciała. Warsztaty rękodzielnicze i ruchowe
0,02 mln zł   Nordic Walking – Warsztaty Pilates. Organizacja marszów 

z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka zdrowy kręgo-
słup – kontynuacja

0,01 mln zł  Jarmark Bożonarodzeniowy. Kostuchna 2023
0,01 mln zł  Barbórka w Kostuchnie

Podlesie 6 899 os. 0,43 mln zł
0,24 mln zł  Nowoczesne nagłośnienie trybuny głównej oraz wymiana 

ogrodzenia stadionu lgks 38 Podlesianka Ośrodek Sporto-
wy Podlesianka

0,05 mln zł  Bezpieczna Droga. Elektroniczny Wyświetlacz Prędkości 
przy ulicy Armii Krajowej w Podlesiu

0,04 mln zł  Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia

0,04 mln zł  Pozyskanie funduszy dla filii nr 28 mbp w Katowicach  
z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych 
książek i audiobooków oraz funduszy na działalność 
kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wśród 
wszystkich mieszkańców dzielnicy

0,03 mln zł  Ocalić od zapomnienia – cykl spotkań, warsztatów, 
koncertów, konkursów skierowanych dla mieszkańców 
Podlesia, prowadzony przez zespół Podlesianki

0,02 mln zł  Spotkania Podleskie Koła Miłośników Godki i Pieśni 
Śląskiej

0,02 mln zł  Artystyczne środy ze sztuką. Kreatywne zajęcia dla dzieci  
i młodzieży

0,01 mln zł  Jarmark Bożonarodzeniowy w Podlesiu

Murcki 4 673 os. 0,34 mln zł
0,20 mln zł  Remont chodnika w Parku Murckowskim, od ul. Wolności 

do lodowiska
0,05 mln zł  Aktywny przedszkolak – od przedszkolaka przez uczniaka  

do Ślązaka
0,03 mln zł  Kaj się moga siednąć? - montaż ławek w Murckach
0,03 mln zł  Zakup książek dla biblioteki oraz robotów do nauki progra-

mowania, fundusze na teatrzyki, warsztaty, gry planszowe  
i na PlayStation

0,03 mln zł  Muszlownik Murcki Festiwal
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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 zabaw, 
utrzymujemy zieleń czy też organizujemy szereg wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych. Dlatego właśnie miesz-
kańcy Katowic muszą być traktowani w naszym mie-
ście 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 pierw-
szej kolejności umożliwiać mieszkańcom Katowic ko-
rzystanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu  
i rekreacji. Przykładowo w nowo wybudowanych ba-
senach katowiczanie dzięki kkm płacą o ponad połowę 
mniej. Dwukrotnie taniej można zaparkować w Strefie 
Kultury. Katowiczanie otrzymali także zniżkę sięga-
jącą nawet 50% m.in. na bilety do Muzeum Historii 
Katowic, Teatru „Ateneum”, wydarzenia realizowane 
przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury  
im. K. Bochenek, na obiekty mosir – siłownie i ką-
pieliska Bugla oraz Rolna – dodaje prezydent. Ilość 
partnerów projektu stale rośnie, dziś jest na tej liście 
oprócz instytucji miejskich coraz więcej przedstawicieli 
lokalnego biznesu, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać  
z ich oferty także na preferencyjnych warunkach.

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)

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.
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