
ZARZĄDZENIE NR 1003/2020 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 -  2045 do
zmian budżetu oraz w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 
z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2045 celem dostosowania 
wartości przyjętych dla roku 2020 do dokonanych zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice w 
czerwcu 2020 roku

■ zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian powierza się Naczelnikowi Wydziału Budżetu Miasta.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będzie Skarbnik Miasta Katowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik do zarządzenia Nr 1003/2020 
Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 30 czerwca 2020 r.

W ieloletnia Prognoza F inansow a m iasta K atowice na lata 2020-2045

(wycinek dotyczący zmienianego okresu: 2020 roku)

L p. W yszczególnienie 2020

1 D ochody ogółem 2 339 768 966,00

1.1 Dochody bieżące, z tego: 2 097 983 372,00

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 594 887 294,00

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 90 000 000,00

1.1.3 z subwencji ogólnej 377 775 383,00

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 400 910 103,00

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 634 410 592,00

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 249 600 000,00

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 241 785 594,00

1.2.1 ze sprzedaży majątku 34 142 207,00

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 200 843 387,00

2 W ydatki ogółem 2 693 668 281,00

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2 065 138 143,00

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713 225 176,00

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 5 070 945,00

2.1.2.1
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 243 ustawy

0,00

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 18 990 140,00

2.1.3.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 
programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 
odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00

2.1.3.2
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

5 416 975,00

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 628 530 138,00

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: 611 540 138,00

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 633 688,00

3 W ynik  budżetu -353 899 315,00

3.1
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup 
papierów wartościowych

0,00

4 Przychody budżetu 399 630 985,00

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 118 770 000,00

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 118 770 000,00

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 280 860 985,00

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 235 129 315,00

4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: 0,00

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00

4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00
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W ieloletnia Prognoza F inansow a m iasta K atowice na lata 2020-2045

(wycinek dotyczący zmienianego okresu: 2020 roku)

L p. W yszczególnienie 2020

5 R ozchody budżetu 45 731 670,00

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 45 731 670,00

5.1.1
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań, w tym:

0,00

5.1.1.1
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 
ustawy

0,00

5.1.1.2
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 
ustawy

0,00

5.1.1.3
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 
ust. 3b ustawy, z tego:

0,00

5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania 0,00

5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0,00

5.1.1.3.3 innymi środkami 0,00

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00

6 K w ota długu, w  tym : 782 443 058,00

6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 0,00

7 Relacja zrów now ażenia w ydatków  bieżących, o której m ow a w  art. 242 ustawy x

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 32 845 229,00

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi 313 706 214,00

8 W skaźnik spłaty zobow iązań x

8.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)

3,79%

8.2
Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w 
art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

3,50%

8.3

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu 
o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 
średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

13,56%

8.3.1

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 
wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 
obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

16,50%

8.4

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Spełniona

8.4.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 
wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Spełniona

9
Finansow anie program ów, projektów lub zadań realizow anych z udziałem  środków, o których  
m ow a w  art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw y

x

9.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

11 337 039,00

9.1.1
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania 
finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

11 337 039,00
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W ieloletnia Prognoza F inansow a m iasta K atowice na lata 2020-2045

(wycinek dotyczący zmienianego okresu: 2020 roku)

L p. W yszczególnienie 2020

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 433 976,00

9.2
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

193 348 743,00

9.2.1
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

193 348 743,00

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 192 651 039,00

9.3
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

18 973 433,00

9.3.1
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

18 973 433,00

9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 16 559 026,00

9.4
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

289 618 195,00

9.4.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

289 618 195,00

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 181 737 437,00

10 Inform acje uzupełniające o w ybranych kategoriach finansowych x

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 607 395 310,00

10.1.1 bieżące 48 026 929,00

10.1.2 majątkowe 559 368 381,00

10.2
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej

0,00

10.3
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

0,00

10.4
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 
ustawy

0,00

10.5
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 
zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

0,00

10.6
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 
zaciągniętych

45 731 670,00

10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 12 479,00

10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. 12 479,00

10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -  kredyt i pożyczka, w tym: 0,00

10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: 0,00

10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 0,00

10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00

10.8
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, 
różnice kursowe)

-999 234,00

10.9
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie 
wydatków budżetowych

0,00
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