
        
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 2005 ROK 
 

 

Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta Katowice uchwałą Nr 
XXXV/712/04  z dnia 20 grudnia 2004 r.  
 
po stronie dochodów w kwocie    966.097.957 zł 

po stronie wydatków w kwocie 1.061.426.374 zł 

po stronie przychodów w kwocie    102.594.219 zł 

po stronie rozchodów w kwocie        7.265.802 zł 

w okresie sprawozdawczym 

zwiększono  

po stronie dochodów       do kwoty    966.175.928 zł, tj. o 0,01%, 

zmniejszono 

po stronie wydatków       do kwoty  1.044.836.051 zł, tj. o  1,56%, 

po stronie przychodów    do kwoty      85.925.925 zł, tj. o 16,25%. 

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. 

 

1. Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2005 rok zrealizowano 

 w wysokości 976.364.500 zł 
w tym: 

a/ dochody zadań własnych 921.870.475 zł 
    w tym: 

- dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na zadania 
realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) 1.206.485 zł 

    

b/ dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych Miastu 54.494.025 zł 
 

2. Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice za 2005 rok zrealizowano  

 w wysokości 936.904.880 zł 
w tym: 

- wydatki bieżące 700.607.965 zł 

   w tym: obsługa długu 3.327.132 zł 

               wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji -0- zł  

- wydatki majątkowe 236.296.915 zł 



a/ wydatki na zadania własne 882.412.661 zł 

     w tym: dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na  
zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 97.596.149 zł 

  
b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych Miastu 54.492.219 zł 
 
 
3. Nadwyżka budżetu w wysokości   39.459.620 zł 

 

4. Przychody ogółem zrealizowano w wysokości 209.063.053 zł 
w tym: 

- nadwyżka z lat ubiegłych 116.081.639 zł 
 
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych 56.990.248 zł 

 
- pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego 175.666 zł 
 
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 35.275.500 zł 
 
- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 540.000 zł 
 

5. Rozchody ogółem w wysokości 6.493.493 zł 

z tytułu spłaty: 
- dwóch kolejnych rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym 6.150.770 zł 
 
- pierwszej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 342.723 zł 
 

6. Stan należności wynoszący na dzień 31.12.2005 r. kwotę 112.912.187zł 
w  tym: 

- kredyty i pożyczki 7.060.000 zł 

- należności wymagalne 105.852.187 zł 

 

7. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 
31.12.2005r. 96.121.539 zł 
 

w tym z tytułu: 

- zobowiązań wymagalnych 10 zł 

 



8. Poręczenia i gwarancje, w tym: 
 
• udzielone w 2005 roku: 

poręczenia dla: 
- SP ZOZ Szpital im.J.Śniadeckiego z tytułu zaciągniętego kredytu, 

 
gwarancje prawidłowej realizacji umów o dotacje na zadania realizowane przez Urząd 
Miasta i Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, w tym na realizację projektu: 
- „Przedłużenie ul.Stęślickiego w Katowicach”, 
- „Stypendia socjalne dla uczniów” finansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i z budżetu państwa, 
- „Stypendia socjalne dla studentów” finansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i z budżetu państwa, 
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych” finansowane  ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i z budżetu państwa 
 

• udzielone w latach poprzednich  
     poręczenia: 

- Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z tytułu 
zaciągniętych  kredytów, 

 
gwarancje  prawidłowej realizacji umów o dotacje na zadania realizowane przez Urząd 
Miasta, w tym na zadania: 
- „Katowice – oczyszczanie ścieków”  z tytułu otrzymanych środków z Funduszu 

Spójności, 
- „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul.Żwirowej z tytułu 

otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 
 
 
Katowice, 12 maja 2006 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


