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3/ Jacek PIWOWARCZUK – Sekretarz Komisji Rady Miasta 

4/ Maciej BISKUPSKI 

5/ Patrycja GROLIK 
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OPINIA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 2014 ROK 

ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIASTA KATOWICE ZA 2014 ROK 

 

1. Dokumentacja źródłowa: 

 

a) Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XLIII/1010/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok, zmieniona uchwałą Nr LIII/1252/14 z 

dnia 10 września 2014 r. 

b) komplet rocznych sprawozdań budżetowych z wykonania: planu dochodów budżetowych 

- Rb-27S /zbiorczo/; planu wydatków budżetowych - Rb-28S /zbiorczo/; sprawozdanie 

z wykonania dochodów podatkowych – Rb-PDP; sprawozdanie o stanie środków na 

rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2014 r. – Rb-ST; sprawozdań o dotacjach 

/wydatkach/ związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50; 

sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ; sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie – Rb-NDS; 

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych 

– Rb-30S; sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym 

mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S;  
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c) sprawozdania w zakresie operacji finansowych – sprawozdanie o stanie należności oraz 

wybranych aktywów finansowych – Rb-N; sprawozdanie o stanie zobowiązań według 

tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z; 

d) uchwały Rady Miasta i Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice dotyczące zmian 

budżetu i w budżecie dokonywanych w toku wykonywania budżetu, 

e) komplet materiałów zawartych w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Katowice 

za 2014 rok”, 

f) Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla 

których Miasto jest organizatorem i samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego, 

g) Sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych 

miasta Katowice w 2014 roku, 

h) „Informacja” uzupełniająca do „Sprawozdania”, 

i) opinie komisji problemowych Rady Miasta dotyczące w/w. „Sprawozdania”, 

j) sprawozdanie finansowe miasta Katowice obejmujące: 

 bilans z wykonania budżetu miasta Katowice, 

 łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 

 łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych, 

 zestawienie zmian w funduszu jednostki łączne dla jednostek budżetowych 

i samorządowych zakładów budżetowych, 

k) informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2014 rok, 

l) opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. 

m) Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku 

budżetowego 2014, 

n) dodatkowe materiały wyjaśniające. 

 

2. Wykonanie dochodów w 2014 roku 

 

Dochody ogółem wykonano w kwocie 1.615.551.147,47 zł, co stanowi 100,1% planu 

pierwotnego (1.614.387.437 zł) i 95,8% planu po zmianach (1.686.397.122 zł). W okresie 

sprawozdawczym plan dochodów uległ zwiększeniu o 72.009.685 zł, tj. o 4,5% w 

stosunku do planu na 1.01.2014 roku. 

 

Wzrost  planowanych dochodów ogółem (o 92.698.455 zł) w trakcie realizacji budżetu 

nastąpił w wyniku zwiększenia: 

 podatków i opłat (o 8.057.063 zł), w tym: podatku od nieruchomości (3.000.000 zł), podatku 

od czynności cywilnoprawnych (2.000.000 zł), opłaty eksploatacyjnej (1.759.619 zł), opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.282.444 zł) i opłat za zaświadczenia na przewozy 

drogowe na potrzeby własne (15.000 zł), 
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 dochodów z majątku gminy (o 4.300.000 zł), w tym w tytułu zwiększenia wpływów z 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3.800.000 zł) oraz 

wprowadzenia do budżetu dywidendy od spółek, w których Miasto ma udziały (500.000 zł), 

 pozostałych dochodów (o 4.141.777 zł), w tym wprowadzenia niewykorzystanych środków z 

wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku (2.176.306 zł), rozliczenia wpłaty KZK GOP 

za 2013 rok na dofinansowanie transportu zbiorowego (1.951.527 zł) oraz zwiększenia środków 

na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (13.944 zł),  

 wpłaty nadwyżki środków obrotowych (o 395.529 zł) z tytułu rozliczenia nadwyżki przez 

Zakład Targowisk Miejskich za 2013 rok, 

 dochodów jednostek budżetowych (o 15.737.569 zł), w tym realizowanych przez: Urząd 

Miasta – Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych 

(5.270.417 zł), Urząd Miasta – Wydział Budynków i Dróg (5.353.036 zł), Urząd Miasta – 

Wydział Spraw Obywatelskich (8.000 zł), Urząd Miasta – Wydział Administracyjny (4.049 zł), 

Urząd Miasta – Wydział Informatyki (1.568 zł), Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

(3.510.992 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (111.568 zł), ZOJO i jednostki oświatowe 

(688.705 zł), Dom Dziecka „Tęcza” (22.089 zł), Dom Dziecka „Stanica” (39.622 zł), Dom 

Dziecka „Zakątek” (40.698 zł), Zakład Zieleni Miejskiej (382.871 zł), Miejską Izbę Wytrzeźwień 

(302.190 zł), Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (1.764 zł),  

 dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane 

na podstawie porozumień (o 687.863 zł) na sfinansowanie: zwrotu kosztów dotacji 

udzielonej na uczniów nie będących mieszkańcami Katowic a uczęszczających do przedszkoli 

oraz punktów przedszkolnych na terenie Miasta (682.979 zł), zatrudnienia nauczycieli religii 

(4.584 zł) oraz wyjazdu ucznia na tzw. „zieloną szkołę” (300 zł), 

 środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych  

(o 28.348.199 zł), w tym w związku z wprowadzeniem i ze zwiększeniem środków, w tym  

z Funduszu Spójności (o 65.118 zł) na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta Katowice”; Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (o 25.791.319 zł), w tym 

m.in. na realizację projektów: „Budowa siedziby NOSPR w Katowicach” (21.022.870 zł), 

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

w Katowicach – Zawodziu” (3.120.257 zł), „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 

zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych  

i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia 

odpadów oraz zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi 

azbestu” (431.800 zł), „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości 

życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych  

i newralgicznych na terenie miasta Katowice” (212.500 zł), „Zrównoważona Mobilność Miejska 

– SUM” (186.710 zł),; Europejskiego Funduszu Społecznego (o 156.374 zł), w tym m.in. na 

realizację projektów: „Aby start był łatwiejszy 2” (53.404 zł), „System wsparcia placówek 

oświatowych w Katowicach” (42.124 zł), „Damy radę II – program aktywizacji zawodowej  

i społecznej w Katowicach” (43.396 zł); Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach 

Programu „Erasmus+” (o 2.223.571 zł) w tym m.in. na realizację projektów: „Zmieniając siebie 

zmieniam swoją przyszłość” (234.231 zł), „Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania 

niepowodzeniom w nauce” (160.779 zł), „Wielka wyprawa w krainę wiedzy” (182.823 zł), 

„Kopernik szkołą otwartą na zmiany” (295.894 zł), „Miasto jako przyjazna przestrzeń dla 

rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności” (232.760 zł), „Jesteśmy przyszłością europejskiego 

hotelarstwa – zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa” (164.717 zł); 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego (o 19.000 zł) na realizację projektu ”Nie daj się 

nowotworowi – program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w 

Katowicach”; budżetu państwa (o 92.817 zł), w tym m.in. na dofinansowanie realizacji 

projektów: „Na początek staż” (43.091 zł), „Aktywne katowiczanki” (13.530 zł), „System 

wsparcia placówek oświatowych w Katowicach” (13.568 zł), „Restart kariery” ( 18.529 zł),  
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 subwencji ogólnej (o 7.858.917 zł) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, 

 dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych  

(o 10.493.708 zł) na: wypłatę zasiłków okresowych w części obligatoryjnej (4.114.320 zł), 

przyznawanie i wypłatę zasiłków stałych (1.893.028 zł), refundacje wydatków w zakresie 

wsparcia działań związanych z przekształceniem samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej – SP ZOZ Szpital Miejski „Murcki” (1.232.236 zł), dofinansowanie zadań 

wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – w zakresie programu „Maluch” 

(621.836 zł), realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (569.688 zł), 

realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (488.534 zł), opłacenie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne (68.689 zł), udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  

o charakterze socjalnym (814.258 zł), realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła”  

(3.301 zł), dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Programu „Wyprawka szkolna” 

(687.818 zł), 

 dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej (o 3.033 zł) na zadania w ramach „Resortowego program wspierania 

rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”, 

 dotacji z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych (o 147.500 zł) z tytułu 

zwiększenia środków z Funduszu Pracy na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

(130.500 zł) i Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zadania inwestycyjne 

związane z ratownictwem medycznym (17.000 zł),  

 dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na 

podstawie porozumień (o 12.527.297 zł). 

 

Zmniejszenie  planowanych dochodów ogółem (o 20.688.770 zł) w trakcie realizacji budżetu 

wynikło głównie z korekty planu: 

 

 podatków i opłat (o 41.462 zł), w tym: opłat za egzamin dla taksówkarzy (22.500 zł) oraz 

opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych (18.962 zł), 

 środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych  

(o 19.011.821 zł) w tym zmniejszenie środków z: Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (o 15.256.897 zł), w tym m.in. na realizację projektów: „Międzynarodowe 

Centrum Kongresowe” (10.636.844 zł), „Zintegrowany system zrównoważonego transportu w 

miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy”  

(2.248.002 zł), „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych 

Usług Administracji Publicznej – etap III” (673.177 zł), „Miejski System Zarządzania – 

Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej” (1.158.874 zł); Europejskiego Funduszu 

Społecznego (o 3.666.357 zł), w tym m.in. na realizację projektów: „Wdrażanie standardów e – 

usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i 

Urzędzie Miasta w Gliwicach” (2.210.064 zł), „Na początek staż” (314.085 zł), „Unikatowy 

ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej w Katowicach” (898.195 zł), Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego (o 49.867 zł) na realizację projektu: „Zmień bicie na życie” (49.867 zł) i z budżetu 

państwa (o 38.700 zł), w tym na dofinansowanie realizacji projektów „Unikatowy ZAZ – Zakład 

Aktywności Zawodowej w Katowicach” (37.060 zł), „Zdobywanie doświadczenia zawodowego 

przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych” 

(1.640 zł),  

 dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (o 622.628 zł) w 

tym m. in. zmniejszenie środków: na realizację upowszechniania przedszkolnego i wczesnej 
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edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (357.108 zł), na wypłatę dodatku dla 

pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (260.000 zł),  

 dotacji z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych (o 1.012.859 zł) z tytułu 

zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów 

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (367.859 zł), na refundację dodatku do 

wynagrodzeń dla doradców zawodowych (145.000 zł) i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 

realizację zadania „Przebudowa boisk piłkarskich przy ul. Alfreda 1”(500.000 zł),  

 

W stosunku do planu po zmianach dochody ogółem wykonano z niedoborem w kwocie 

70.845.974,53 zł, w tym: 

 

dochody zadań własnych w 95,6% z niedoborem w wysokości 70.313.895,99 zł, 

z tego: 

1/ dochody własne w 94,4% z niedoborem w wysokości 71.485.347,58 zł, 

w związku z uzyskaniem niższych wpływów z: 

 

 dochodów z majątku gminy (1.592.909,60 zł), w tym przede wszystkim z uwagi na 

zrealizowanie mniejszych wpływów niż planowano z odpłatnego nabycia prawa własności 

nieruchomości, 

 wpłaty nadwyżki środków obrotowych od zakładu budżetowego (1.267,65 zł), 

 dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego (334.702,38 zł), w 

związku z otrzymaniem niższych niż planowano środków na uczniów  nie będących 

mieszkańcami Miasta Katowice, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta, 

 środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych 

(82.425.587,81 zł) - w tym przede wszystkim nie otrzymano w 2014 roku środków na 

zadania: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów 

Pętla” – plan 1.200.000 zł, „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – 

węzeł Sądowa” – plan 760.000 zł, „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 

kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice” 

(projekt IV i VII) – plan 1.129.225 zł, „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów 

Przesiadkowych – węzeł Zawodzie” – plan 400.000 zł), refundacji środków na zadanie 

„Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach” – plan 1.865.569 zł); oraz 

wykonano w niższej wysokości niż zaplanowano na zadania: „Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe” – 57,4% z niedoborem 49.823.504,38 zł, „Budowa Siedziby Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” – 74,9% planu z niedoborem 

19.796.935,57 zł, „Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli 

tramwajowej w Katowicach – Zawodziu” – 34,6% z niedoborem 2.041.317,60 zł;  

 

 

Natomiast z nadwyżką otrzymano wpływy z: 

 podatków i opłat (2.555.823,11 zł), w tym przede wszystkim uzyskano większe wpływy  

z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz dochodów z opłat 

komunikacyjnych; 

 udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 

(5.831.648,33 zł),  
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 pozostałych dochodów (3.059.585,33 zł) w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z 

udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania zasobem 

nieruchomości Skarbu Państwa,  

 dochodów jednostek budżetowych (1.422.063,09 zł) w związku z uzyskaniem wyższych 

dochodów niż planowano w placówkach oświatowych oraz w Wydziale Kształtowania 

Środowiska, 

 

2/ Subwencję ogólną z nadwyżką w wysokości 17.475,00 zł, w związku z otrzymaniem 

dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej; 

 

3/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w 104,2%, z nadwyżką w wysokości 

1.459.651,97 zł, w związku z otrzymaniem refundacji wydatków w ramach realizacji projektu 

„Katowice – oczyszczanie ścieków”, 

 

4/ dotacje z funduszy celowych w 89,9%, tj. poniżej planu o 305.675,38 zł, w tym przede 

wszystkim nie wykorzystano w pełnej wysokości dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach tzw. „zielonych 

szkół” i w związku z niższym wykonaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów 

wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.  

 

Niewykorzystane środki dotacji z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy i 

powiatu zwrócono na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

dotacje celowe na zadania zlecone i z porozumienia w 99,3% z niedoborem w wysokości 

532.078,54 zł, w związku z powyższym dokonano zwrotu niewykorzystanych środków 

przyznanych na sfinansowanie m.in.: 

 wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (3.266,16 zł), 

 wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (62,39 zł), 

 wydatków na pokrycie kosztów związanych ze wspieraniem dostępu do 

podręczników (6.087,21 zł), 

 zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (348,88 zł), 

 zadań w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych gruntów Skarbu 

Państwa (7.814,75 zł), 

 przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (144.004,31 zł) oraz 

przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (18,62 zł), 

 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (930,10 zł) oraz pokrycia 

kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu 

terytorialnego (10,01 zł), 

 „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – „Karta dużej rodziny” 

(39.483,43 zł), 

 wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz składek na ubezpieczenie 
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zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i za 

osoby uprawnione, wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz świadczeń z 

tytułu sprawowania funkcji opiekuna prawnego (287.352,43 zł), 

 prowadzenia postępowań w sprawach rozstrzygnięć organów administracji 

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (2.712,58 zł) oraz inspekcji 

robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych (3.261,44 zł) w ramach 

zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (33,06 zł). 

 

Niewykorzystane środki dotacji celowych przekazano na rachunek Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach i Krajowego Biura Wyborczego. 

 

3. Wykonanie wydatków w 2014 roku  

 

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło 1.852.696.315,50 zł, co stanowi 

98,6% planu pierwotnego (1.879.393.470 zł) i 93,1% planu po zmianach 

(1.989.803.776 zł). 

 

Niezrealizowana kwota wydatków wynosiła łącznie 137.107.460,50 zł, tj. 6,9% planu po 

zmianach. 

W zakresie wydatków bieżących nie wydatkowano środków w kwocie 72.243.027,97 zł, 

co stanowi 5,4% planu po zmianach, w tym: 

 z rezerwy ogólnej /4.600.530 zł/, 

 z rezerw celowych /10.402.950 zł/, 

 stanowiących gwarancję wykonania warunków umów oraz zabezpieczenie ewentualnej 

spłaty z tytułu udzielonych poręczeń /5.070.945 zł/, 

 na obsługę długu /3.307.506,50 zł/, 

 na remonty /2.879.073,19 zł/ , w tym w ramach dotacji /2.883,24 zł/, 

 na wynagrodzenia i pochodne /8.129.695,88 zł/, 

 na dotacje, z wyłączeniem remontów /8.043.442,59 zł/, 

 na pozostałe wydatki bieżące /29.808.884,81 zł/. 

 

Niezrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 64.864.432,53 zł tj. 10,0% planu po 

zmianach dotyczą: 

- zadań inwestycyjnych (nie wykorzystane środki wynoszą 62.358.414,78 zł, tj. 10,0% 

planu po zmianach), z czego zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 

Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (36.788.328,63 zł), w tym m.in. zadania: 

„Przebudowa strefy śródmiejskiej Miasta Katowice” (3.677.190,40 zł), „Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (2.588.947,37 zł), 

„Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1” (38.395,76 zł), „Układ komunikacyjny dla 

terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego  

i Siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach”  
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(6.922.228,24 zł), „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie  

ul. Tunelowej” (524.555,38 zł), „Miejski Zespół Rekreacyjno – Sportowy i Kąpieliskowy” 

(1.912.670,00 zł); zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletnich 

Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych z 

budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi (21.596.302,05 zł), w tym m.in. 

zadania: „Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 

Katowicach” (445.654,34 zł), „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach” 

(7.166.033,23 zł), „Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji 

Przestrzennej” (4.120.161,00 zł); 

- modernizacji oświetlenia ulic (niewykorzystane środki wynoszą 183.225,76 zł, 

tj. 60,7% planu po zmianach), 

- zakupów inwestycyjnych (niewykorzystane środki wynoszą 486.148,26 zł, tj. 7,5% 

planu po zmianach), 

- udziałów w spółkach (niewykorzystane środki wynoszą 101.913,73 zł, tj. 0,6% planu 

po zmianach), 

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1.734.730,00 zł). 

 

W 2014 roku Miasto dofinansowało zadania, na które środki przekazuje budżet państwa. 

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 117.998.178,86 zł, w tym do: zadań objętych 

częścią oświatową subwencji ogólnej (110.655.916,93 zł) i do zadań zleconych 

(7.342.261,93 zł). 

 

4. Dotacje 

 

W 2014 roku udzielono z budżetu miasta dotacji w łącznej kwocie 132.537.174,25 zł 

w tym w ramach: 

 wydatków bieżących kwota    126.547.152,17 zł 

 wydatków majątkowych kwota      5.990.022,08 zł 

 

5. Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku jednostek budżetowych i wydatki 

nimi sfinansowane 

 

W roku 2014 na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXVI/1346/10 

Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. (z późn. zm.) – 22 jednostek 

budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uzyskało zgodę na 

gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku. 

 

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2014 r. wynosił 81.929,54 zł 

Zrealizowane dochody własne jednostek budżetowych wynosiły 1.787.560,39 zł 

w tym: 

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.731.222,16 zł 
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- wpływy ze sprzedaży złomu i składników majątku 

ruchomego 6.184,60 zł 

- odszkodowania 38.842,10 zł 

- sprzedaży biletów wstępu na basen 7.827,00 zł 

- odsetki bankowe 3.484,53 zł 

Wydatki w ogólnej kwocie 1.805.009,46 zł przeznaczono m.in. na usunięcie szkód  

i naprawę uszkodzonego mienia, zakup pomocy naukowych i akcesoriów komputerowych, 

w tym programów i licencji, wyposażenia, materiałów biurowych, opłaty za media. 

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. 64.480,47 zł. 

 

6. Przychody, koszty i inne obciążenia zakładów budżetowych 

 

W 2014 roku zakłady budżetowe osiągnęły przychody w ogólnej kwocie 12.591.803,11 zł 

w tym: 

z dotacji z budżetu miasta 696.500,00 zł 

Koszty i inne obciążenia ogółem 12.589.975,42 zł 

w tym m.in.: 

 wpłata do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych 351.405,79 zł 

 wpłata do budżetu państwa podatku dochodowego od osób 

prawnych 59.317,00 zł 

 

7. Przychody i rozchody w budżecie 2014 roku 

 

Łącznie wykazane przychody w 2014 roku wyniosły 477.349.465,58 zł, w tym obejmują: 

deficyt budżetowy z lat ubiegłych (/-/ 208.943.008,40 zł), wolne środki stanowiące 

nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą 

z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (599.002.603,98 zł), kredyt zaciągnięty 

w Europejskim Banku Inwestycyjnym (48.767.330,00 zł), kredyt zaciągnięty w Banku 

Rozwoju Rady Europy (38.522.540,00 zł). 

 

Zrealizowane w 2014 roku rozchody w kwocie 16.664.356,50 zł dotyczą spłaty kolejnych 

rat kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (14.970.279,50 zł) oraz rat pożyczek 

zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(1.694.077,00 zł). 

 

8. Wynik finansowy za 2014 rok 

 

Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowiła deficyt 

za 2014 rok w kwocie /-/ 237.145.168,03 zł. 
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Osiągnięty wynik finansowy za 2014 rok (/-/ 237.145.168,03 zł) powiększony 

o skumulowany deficyt z lat ubiegłych (/-/ 209.841.016,15 zł) stanowi deficyt netto na 

koniec 2014 roku (/-/446.986.184,18 zł). 

 

 

9. Sprawozdanie finansowe miasta Katowice 

 

 

1/ Bilans z wykonania budżetu 

 

Przedstawiony bilans z wykonania budżetu został sporządzony w oparciu o przepisy i jest 

zgodny z księgami rachunkowymi budżetu miasta Katowice.  

 

W ciągu roku nie dokonywano zmian zasad rachunkowości, zmian klasyfikacji i prezentacji 

danych. 

 

Bilans z wykonania budżetu na koniec roku wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 

329.718.443,72 zł i zamknął się deficytem budżetu za 2014 r. w wysokości  

(-) 237.145.168,03 zł, w tym: 

 deficyt budżetu (-) 200.031.606,41 zł 

 deficyt na projektach finansowanych ze środków 

europejskich z budżetu UE (-) 37.113.561,62 zł 

 

Aktywa netto budżetu na koniec roku były ujemne i wynosiły (-) 426.453.958,40 zł, co po 

odliczeniu rezerwy na niewygasające wydatki 2014 r. w wysokości 20.532.225,78 zł 

powiększa wynik ujemny (-) 446.986.184,18 zł, w tym: 

 

 skumulowany deficyt na zasobach budżetu (-) 380.243.844,22 zł 

 skumulowany deficyt na projektach finansowanych ze środków 

europejskich z budżetu UE (-) 66.742.339,96 zł 

Źródłem finansowania bieżącego deficytu budżetu Miasta (wyniku budżetu w 2014 r.) były: 

przychody z kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w kwocie 48.767.330 zł, 

z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie 38.522.540 zł oraz wolne środki w kwocie 

149.855.298,03 zł. 

Źródłem finansowania skumulowanego deficytu budżetu są wolne środki będące nadwyżką 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikające z rozliczenia 

kredytów i pożyczek, stan tych środków na dzień bilansowy wynosił 670.526.125,23 zł a po 

odjęciu skumulowanego deficytu wartość dostępnych wolnych środków na dzień 1.01.2015 r. 

wynosi 223.539.941,05 zł.  
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AKTYWA  (w zł) 

I Środki pieniężne: 250.225.743,85 

 

w tym: 

 dotacje celowe, dochody i inne środki do zwrotu 1.468.778,13 

 środki pieniężne z budżetu UE 1.425.765,99 

 rezerwa na niewygasające wydatki 20.532.225,78 

 

Stan na 1.01.2014 r. 441.382.580,33 

Zmiana: zmniejszenie o kwotę 191.156.836,48 

 

II Należności  i  rozliczenia: 75.866.477,75 

 

w tym: 

1. Należności od budżetów 72.491.948,41 

w tym: 

 należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.773.143,00 

 należności z tytułu wydatków podlegających refundacji ze 

środków europejskich FS, EFRR, EFS 58.386.517,48 

 

2. Pozostałe należności 3.374.529,34 

 

Stan na 1.01.2014 r. 63.686.638,27 

Zmiana: zwiększenie o kwotę 12.179.839,48 

 

III Inne aktywa 3.626.222,12 

 

 w tym: rozchody następnych okresów – ujęcie różnic kursowych 

zwiększających zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w 

EBI i CEB (przeliczenie kwoty kredytu wg kursu NBP 

z 31.12.2014 r.)  3.624.897,91 

 

Stan na 1.01.2014 r. 1.200.639,30 

Zmiana: zwiększenie o kwotę 2.425.582,82 

 

PASYWA 

 

I Zobowiązania: 675.915.927,13 

w tym: 

1. Zobowiązania finansowe 674.151.023,14 

 kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym 585.247.113,14 

 kredyt w Banku Rozwoju Rady Europy 83.179.120,00 

 pożyczki w WFOŚiGW 5.724.790,00 

 

2. Zobowiązania wobec budżetów 1.184.653,48 

Stan na 1.01.2014 r. 602.434.671,34 

Zmiana: zwiększenie o kwotę 73.481.255,79 
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II Aktywa netto budżetu (-) 426.453.958,40 

 

1. Wynik 2014 r. ogółem (-) 237.145.168,03 

a/ Wynik budżetu (deficyt) (-) 200.031.606,41 

 

Dochody 1.478.970.300,92 

Wydatki 1.679.001.907,33 

 

b/ Wynik na projektach ze środków europejskich (deficyt) (-) 37.113.561,62 

Dochody 136.580.846,55 

Wydatki 173.694.408,17 

 

2. Wynik na operacjach niekasowych (konto 962)  (-) 898.007,75 

3. Rezerwa na niewygasające wydatki 2014 r. 20.532.225,78 

4. Skumulowany wynik budżetu (deficyt z lat ubiegłych) (-) 208.943.008,40 

Stan na 1.01.2014 r. (-) 166.444.550,40 

Zmiana: zwiększenie kwoty ujemnej o (-) 260.009.408,00 

 

 

III Inne pasywa 80.256.474,99 

 

w tym: 

 

 dochody następnych okresów - część oświatowa subwencji 

ogólnej na 2015 r. 20.712.723,00 

 dochody następnych okresów - otrzymana dotacja celowa na 

2015 r. dla KM PSP 913.000,00 

 rozliczenie dochodów następnego roku z tytułu refundacji 

wydatków ze środków europejskich i dotacji z budżetu państwa 58.420.921,56 

 

Stan na 1.01.2014 r. 70.279.736,96 

Zmiana: zwiększenie o kwotę 9.976.738,03 

 

 

2/ Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych  

 

Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 

składają się z łącznego bilansu, łącznego zestawienia zmian w funduszu oraz łącznego 

rachunku zysków i strat (wariant porównawczy). Jednostki miały obowiązek sporządzenia 

i przedłożenia sprawozdań w terminie do 31 marca następnego roku. Zakres informacji 

uzupełniającej przedkładanej przez jednostki wraz ze sprawozdaniem finansowym corocznie 

ustalany jest przez Prezydenta Miasta.  

 

Sprawozdanie finansowe sporządzono dla 195 samorządowych jednostek budżetowych i dla 

2 samorządowych zakładów budżetowych.  
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Przedstawione sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o przepisy rozporządzenia 

Ministra Finansów oraz zarządzenia i wytyczne Prezydenta Miasta i są zgodne 

z przedłożonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi.  

 

Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 

dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie aktywów i pasywów wykazał kwotę:  6.039.471.798,69 zł 

co oznacza wzrost w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013r. o 7,4% tj. o  417.498.012,56 zł 

 

AKTYWA: 

Aktywa trwałe  5.823.411.214,23 zł 

wykazują wzrost w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 7,6%  tj. o  403.973.269,48 zł 

 

Aktywa obrotowe  216.060.584,46 zł 

wykazują wzrost w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 6,7%  tj. o  13.524.743,08 zł 

 

PASYWA: 

Fundusz 5.722.087.141,34 zł 

wykazuje wzrost w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 7,1%  tj. o 378.548.418,04 zł 

 

Państwowe fundusze celowe  5.594.526,88 zł 

wykazują wzrost w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 68,5%  tj. o    2.274.712,14 zł 

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  239.453.259,07 zł 

wykazują wzrost w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 11,0%  tj. o      23.642.884,76 zł 

 

Fundusze specjalne  12.392.854,27 zł 

wykazują wzrost w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r.  o 0,9%   tj.  o     109.209,23 zł 

 

Rozliczenia międzyokresowe 59.944.017,13 zł 

wykazują  wzrost w stosunku do stanu na dzień  31.12.2013 r. o 27,5%  tj. o 12.922.788,39 zł 

 

Łączny rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień   

31 grudnia 2014 r. wykazał zysk netto w wysokości:  247.835.084,04 zł 

co oznacza spadek zysku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 14,2%  

tj. o 41.025.470,92 zł 

 

Wynik na działalności podstawowej 264.040.204,90 zł 

spadek zysku z działalności podstawowej w stosunku do 2013 roku o 12,1%  

tj. o 36.419.668,11 zł 

 

Wynik na działalności operacyjnej 249.988.947,30 zł 

spadek zysku z działalności operacyjnej w stosunku do 2013 roku o 10,8%  

tj. o 30.375.877,35 zł 

 

Wynik na działalności gospodarczej  247.894.401,04 zł 

spadek zysku z działalności gospodarczej w stosunku do 2013 roku o 14,2%   

tj. o 40.963.294,81 zł 
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Wynik brutto  247.894.401,04 zł 

spadek zysku brutto w stosunku do 2013 roku o 14,2%  tj. o 41.061.386,92 zł 

 

Ogółem wynik netto 247.835.084,04 zł 

spadek w stosunku do 2013 roku o 14,2 % tj. o 41.025.470,92 zł 

 

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. 

wykazuje stan funduszu  (po uwzględnieniu  wyniku finansowego netto za 2014 rok) 

w wysokości:                                           5.722.087.141,34 zł 

co oznacza zwiększenie w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 7,1% 

tj. o 378.548.418,04 zł 

 

 

fundusz jednostki na dzień 1.01.2014 r.  5.055.349.177,94 zł 

zmiany funduszu: 

zwiększenia funduszu jednostki o kwotę:  3.888.491.681,43 zł 

zmniejszenia funduszu jednostki o kwotę:  3.469.140.277,11 zł 

fundusz jednostki na koniec okresu  5.474.700.582,26 zł 

zwiększenie funduszu o wynik finansowy netto za rok bieżący:  247.835.084,04 zł 

zmniejszenie funduszu o nadwyżki środków obrotowych 448.524,96 zł 

 

stan funduszu na 31.12.2014 r. po uwzględnieniu wyniku finansowego netto za 2014 rok oraz 

nadwyżki wyodrębnionych dochodów jednostek budżetowych oraz środków obrotowych 

zakładów budżetowych wynosi: 5.722.087.141,34 zł 

 

 

10. Informacja o stanie mienia komunalnego dotycząca 2014 roku 

1/ Wartość majątku wg stanu na 31.12.2013 r. wyniosła  4.911.377.003,65 zł 

2/ Wartość majątku wg stanu na 31.12.2014 r. wyniosła  5.498.304.852,61 zł 

 

Wartość majątku w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. uległa zwiększeniu o kwotę 

586.927.848,96 zł, w tym: 

 w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. powierzchnia gruntów stanowiących 

własność Miasta utrzymywała się na zbliżonym poziomie i wyniosła na koniec 2014 r.: 

 grunty gminne 3.056,10 ha 

 grunty powiatowe 305,93 ha 

 

 nie nastąpiły w tym okresie znaczące zmiany w zagospodarowaniu gruntów, które na 

dzień 31.12.2014 r. przedstawiało się następująco: 

 użytkowanie wieczyste  706,29 ha 
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 trwały zarząd  216,33 ha 

 dzierżawa  72,22 ha 

 użytkowanie  5,28 ha 

11. W dniu 1 sierpnia 2014 roku oraz 2 lutego 2015 roku Komitet Ratingowy Fitch Ratings 

utrzymał dla miasta Katowice długoterminowe ratingi międzynarodowe: 

 dla zadłużenia w walucie zagranicznej – na poziomie „A-”, 

 dla zadłużenia w walucie krajowej – na poziomie „A-”, 

 długoterminowy rating krajowy – na poziomie „AA+(pol)”, 

 perspektywa ratingu – stabilna. 

 

Według oceny Agencji Fitch ratingi Miasta odzwierciedlają nadal dobre wyniki 

operacyjne.  

 

 

12. Stwierdzenia Komisji Rewizyjnej 

 

1) Sprawozdania budżetowe /cyfrowe/ przedłożono w obowiązujących terminach: 

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, 

- Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu (w zakresie zadań zleconych), 

- do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach (w zakresie zadań 

zleconych), 

- Najwyższej Izbie Kontroli Delegatura w Katowicach (w zakresie zadań zleconych), 

- Ministrowi Finansów (zbiorcze sprawozdanie miasta Katowice) – poprzez Regionalną 

Izbę Obrachunkową w Katowicach. 

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Sprawozdania z wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni 

funkcję organu tworzącego /w wersji opisowej/ przedłożono: 

- Radzie Miasta Katowice, 

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

w terminach pozwalających na procedowanie, wynikające z obowiązujących ustaw. 

3) Sprawozdanie finansowe miasta Katowice obejmujące bilans z wykonania budżetu 

miasta Katowice, łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych 

i samorządowych zakładów budżetowych przedłożono: 

- Radzie Miasta Katowice, 

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

oraz dodatkowo  
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- Radzie Miasta przedłożono opinię niezależnego biegłego rewidenta oraz raport 

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 

2014 r. 

w terminach pozwalających na procedowanie, wynikające z obowiązujących ustaw. 

4) Informację Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku 

budżetowego 2014 przedłożono Radzie Miasta Katowice i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. 

5) Przedłożone dokumenty budżetowe i finansowe spełniają wymogi formalno – prawne 

określone przepisami obowiązującymi w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowej 

Miasta. 

6) Sprawozdanie opracowano według obowiązującej klasyfikacji budżetowej, na podstawie 

ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o: 

- ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. 

zm.),  

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119), 

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1773), 

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2013 r., poz. 289). 

7) Bilans z wykonania budżetu został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy i jest 

zgodny z księgami rachunkowymi budżetu miasta Katowice. 

8) Przedstawione sprawozdania finansowe jednostek i zakładów budżetowych sporządzone 

zostały w oparciu o obowiązujące przepisy i są zgodne z przedłożonymi jednostkowymi 

sprawozdaniami finansowymi. 

9) Badanie poprawności i zgodności sprawozdań i informacji dokonane zostało w oparciu 

o przepisy zawarte w art. 162-164 i art. 254-255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – stanowiące 

o obowiązujących zasadach gospodarki finansowej oraz w oparciu o przepisy art. 5-18 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) – określające zakres odpowiedzialności  

za naruszenie dyscypliny budżetowej. 

10) Zmiany budżetu i w budżecie na 31.12.2014 roku w stosunku do pierwotnie uchwalonego 

przez Radę Miasta dokonywane były uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami 

Prezydenta Miasta – w oparciu o upoważnienie wynikające z § 12 uchwały Rady Miasta 

Katowice Nr XLIII/1010/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
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miasta Katowice na 2014 rok ze zmianami oraz na podstawie zapisu art. 257 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - 

co oznacza zgodność budżetu po zmianach. 

11) Dotacje otrzymane na cele inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa oraz środki 

z funduszy strukturalnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

12) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących otrzymane z budżetu państwa, z funduszy 

celowych i od jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z pomocy zagranicznej 

zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone, środki niewykorzystane 

dotacji zwrócono, w tym na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

oraz na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach. 

 

 

 

13. Wniosek Komisji Rewizyjnej 

 

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Komisja Rewizyjna, działając w prawomocnym składzie na 

posiedzeniach w dniach 14 kwietnia i 8 czerwca 2015 roku: 

- opiniuje pozytywnie  wykonanie budżetu miasta Katowice za 2014 rok, 

- wnioskuje do Rady Miasta o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za 

2014 rok. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Dariusz Łyczko 


