Przychody
Subwencje i
dotacje

PIT

4 726 706 397 zł

1 413 669 303 zł

1 349 884 975 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek bezpośredni obejmujący dochody
uzyskiwane przez osoby fizyczne. Udział Gminy Miejskiej Kraków w podatku PIT wynosi
w 2017 roku 48.14%. Wartość obliczono według skali podatkowej na dzień prezentacji
budżetu. Odliczono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz koszty uzyskania
przychodu. Kwota nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń.

Podatki lokalne i
opłaty

729 869 000 zł

Dochody uwzględniają m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatki
pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty skarbowe, komunikacyjne i targowe.

Pozostałe

414 999 588 zł

Dochody zawierają m.in. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za
wywóz śmieci, mandaty, grzywny i inne kary administracyjne, należności czynszowe za
usługi komunalne oraz opłaty za usługi.

Sprzedaż biletów
komunikacji
miejskiej

283 000 000 zł

Dochody m.in. z usług oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich.

Dochody z mienia

250 417 000 zł

Dochody m. in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Źródła
zagraniczne
CIT

Wydatki

179 866 531 zł

105 000 000 zł

877 085 430 zł

Lokalny transport
zbiorowy

468 098 550 zł

Drogi publiczne i
wewnętrzne

350 747 009 zł

Działalność
badawczorozwojowa
Oświata i
wychowanie

Podatek dochodowy od osób prawnych - podatek bezpośredni obciążający dochody
uzyskiwane przez osoby prawne (spółki, przedsiębiorstwa). Udział Gminy Miejskiej
Kraków w podatku CIT wynosi w 2017 roku 8.11%.

4 874 507 031 zł

Transport i
łączność

Pozostałe

Dochody zawierają m.in. dotacje celowe i płatności w ramach budżetu środków
europejskich.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, drogi publiczne gminne oraz drogi
wewnętrzne.

57 999 871 zł Pozostała działalność statutowa związana z finansowaniem transportu i łączności.

240 000 zł

1 121 750 345 zł

Szkoły
podstawowe

274 997 810 zł Wydatki uwzględniają finansowanie szkół specjalnych.

Szkoły
ponadgimnazjalne

266 753 980 zł

Wychowanie

Licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły artystyczne.
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy

przedszkolne

244 348 200 zł

wychowania przedszkolnego.

Gimnazja

134 019 470 zł Wydatki uwzględniają finansowanie szkół specjalnych.

Pozostałe

85 707 485 zł Pozostałe wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

Specjalna
organizacja nauki i
metod pracy

51 023 900 zł

Stołówki szkolne i
przedszkolne

42 832 400 zł

Kształcenie
ustawiczne i
doskonalenie
nauczycieli

11 795 000 zł

Dowożenie
uczniów do szkół

6 500 000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania zawodowego oraz
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Kwalifikacyjne
kursy zawodowe

3 772 100 zł

Ochrona zdrowia

60 537 618 zł

Placówki ochrony
zdrowia

22 734 693 zł Szpitale oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi i
narkomanii

20 700 000 zł

Polityka
prozdrowotna

13 449 205 zł

Izby wytrzeźwień

2 882 000 zł

Programy polityki zdrowotnej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostałe

678 720 zł Pozostałe wydatki na ochronę zdrowia.

Ratownictwo
medyczne

93 000 zł
Wydatki związane z finansowaniem pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w
zakresie polityki społecznej.

Pomoc społeczna

349 494 748 zł

Ośrodki pomocy
społecznej

221 819 169 zł

Wydatki związane z finansowaniem domów i jednostek pomocy społecznej, ośrodków
wsparcia, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz usług opiekuńczych.

Pozostałe

34 968 303 zł

Pozostałe wydatki związane z realizowanie zadań w zakresie polityki społecznej.

Świadczenia
rodzinne

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia
26 478 741 zł zdrowotne, zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe.

Pomoc w zakresie
dożywiania

23 955 822 zł

Dodatki
mieszkaniowe

19 845 200 zł

Powiatowe urzędy
pracy

15 402 000 zł

Pomoc
niepełnosprawnym

6 766 513 zł

Pomoc dla
cudzoziemców i
repatriantów
Edukacyjna opieka
wychowawcza

259 000 zł

200 623 711 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz środki przeznaczone
na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ośrodki szkolnowychowawcze

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego,
138 508 350 zł internaty i bursy szkolne, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki rewalidacyjnowychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki
socjoterapii.

Świetlice i pomoc
materialna dla
uczniów

28 997 100 zł

Poradnie
psychologicznospołeczne

21 569 000 zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

8 564 261 zł

Pozostałe wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej.

Kolonie i obozy

2 006 200 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży.

Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli

978 800 zł

Pozostałe

Rodzina

Wspieranie rodziny (świadczenia wychowawcze i alimentacyjne), dofinansowanie żłobków
499 708 136 zł i klubów dziecięcych, wsparcie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczowychowawczych.

Gospodarka
mieszkaniowa

223 063 611 zł

Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska

535 736 959 zł

Utrzymanie
porządku i
czystości

298 183 783 zł

Gospodarka odpadami, oczyszczanie miasta oraz finansowanie zakładów gospodarki
komunalnej.

Pozostałe

133 658 463 zł

Pozostałe wydatki związane z finansowaniem gospodarki komunalnej i ochroną
środowiska (w tym zmniejszanie hałasu i wibracji).

Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz finansowanie jednostek obsługi gospodarki
mieszkaniowej.

Utrzymanie zieleni

42 636 792 zł

Utrzymanie zieleni oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Oświetlenie miasta

29 912 200 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ochrona powietrza
atmosferycznego

20 995 201 zł

Gospodarka
ściekowa oraz
ochrona gleb i
wód

7 556 000 zł

Schroniska dla
zwierząt

2 794 520 zł

Działalność
usługowa

13 820 712 zł

Zagospodarowanie
przestrzeni

8 461 472 zł

Nadzór budowlany

3 810 040 zł

Cmentarze

1 549 200 zł

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Muzea i centra
kultury

Plany zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja zadań z zakresu geodezji i
kartografii.

223 698 491 zł

47 315 277 zł

Wydatki obejmują finansowanie muzeów, galerii, biur wystaw artystycznych oraz centrów
kultury i sztuki.

Miejskie ośrodki
kultury

41 307 509 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby.

Pozostałe
instytucje kultury

34 294 450 zł

Teatry

34 050 000 zł

Pozostałe

28 198 000 zł Pozostałe wydatki związane z finansowaniem kultury.

Biblioteki

19 294 255 zł

Ochrona zabytków
Filharmonie,
orkiestry, chóry i
kapele
Rozliczenia
finansowe

10 909 000 zł

8 330 000 zł

232 055 254 zł

Obsługa długu
publicznego

131 917 293 zł

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki z tytułu poręczeń i
gwarancji.

Pozostałe

68 164 730 zł

Prywatyzacja, zrównoważenie subwencji ogólnej dla powiatów oraz inne rozliczenia
finansowe.

Rezerwy ogólne i
celowe

31 973 231 zł

Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa

84 982 178 zł

Straż pożarna

45 018 778 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicze straże pożarne.

Straż miejska

Pozostałe
Dofinansowanie
działań policji
Obrona narodowa

38 557 600 zł

1 184 200 zł

Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (w tym usuwanie skutków klęsk
żywiołowych oraz obrona cywilna).

221 600 zł

18 800 zł

Kultura fizyczna

132 301 541 zł

Obiekty sportowe

90 920 520 zł

Obiekty sportowe i instytucje kultury fizycznej.

Zadania w zakresie
kultury fizycznej

21 432 794 zł

Pozostałe

19 948 227 zł Pozostałe wydatki związane z propagowaniem kultury fizycznej.

Ogrody
zoologiczne

11 209 000 zł Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Rolnictwo i
łowiectwo

141 354 zł

Leśnictwo

205 640 zł

Wymiar
sprawiedliwości

1 878 120 zł Nieodpłatna pomoc prawna.

Administracja
publiczna

306 070 553 zł

Jednostki
samorządowe

240 868 089 zł

Finansowanie urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, Rady Miasta, Urzędu
Miasta oraz wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe

49 243 964 zł

Pozostałe wydatki związane z administracją publiczną (w tym egzekucja administracyjna
należności pieniężnych).

Promocja miasta

15 804 500 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz działalność informacyjna i kulturalna
prowadzona za granicą.

Kwalifikacja
wojskowa

154 000 zł

Naczelne organy
władzy
państwowej

124 830 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa.

