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Finanse 

 Jakie jest zadłużenie miasta?

Roczna spłata zadłużenia:

2011 65,3 mln zł
2012 59,6 mln zł
2013 (plan) 59,0 mln zł

658 tys. zł
miesięczny  
koszt obsługi 
zadłużenia

Ile wydajemy na inwestycje?
2011 56,3 mln zł
2012 54,0 mln zł
2013 51,2 mln zł

Edukacja i zdrowie
Ile kosztuje edukacja?

994,37 zł miesięczny koszt utrzymania 
dziecka w żłobku

681,66 zł
całościowy miesięczny koszt 
utrzymania dziecka  
w przedszkolu

609,31 zł
miesięczna dopłata miasta  
do kosztu utrzymania dziecka  
w przedszkolu bez wyżywienia

688,49 zł
całościowy miesięczny koszt 
utrzymania ucznia szkoły 
podstawowej

203,12 zł
miesięczna dopłata miasta  
do kosztu utrzymania ucznia szkoły 
podstawowej

735,57 zł całościowy miesięczny koszt 
utrzymania ucznia gimnazjum

231,71 zł
miesięczna dopłata miasta 
do kosztu utrzymania ucznia 
gimnazjum

660,35 zł
całościowy miesięczny koszt 
utrzymania ucznia szkoły 
ponadgimnazjalnej

172,43 zł
miesięczna dopłata miasta  
do kosztu utrzymania ucznia szkoły 
ponadgimnazjalnej

308 liczba nowych miejsc utworzonych 
w przedszkolach w latach  
2011 – 2013 

848 tys. zł
średnie miesięczne wydatki  
na remonty i termomodernizacje 
placówek oświatowych 

Najważniejsze inwestycje  
w latach 2011-2013:
Kiedy? Za ile? Co?
2011-
2012 1,9 mln zł termomodernizacja budynku 

SP nr15

2011-
2012 1,56 mln zł termomodernizacja budynku 

ZSO nr 2

2012-
2013 770 tys. zł

adaptacja budynku przy 
ul. Poniatowskiego na 
miejskie przedszkole

2012 900 tys. zł przebudowa Gimnazjum nr 13

2012-
2013 1,26 mln zł termomodernizacja ZSS nr 2

2013 1,9 mln zł
termomodernizacja budynku 
przedszkola nr 47 (trwają 
prace)

2013 1,76 mln zł termomodernizacja budynku 
Gimnazjum nr 8 (trwają prace)

2013 2,1 mln
termomodernizacja ZSP  
nr 2 przy ul. Glinianej (trwają 
prace)

Bezpieczeństwo
Ilość interwencji podjętych  

przez straż miejską:
2011 29.032

2012 32.766

2013 (do połowy roku) 16.961

Ilość sprawców przestępstw ujętych 
przez straż miejską:

2011 50

2012 54

2013 (do połowy roku) 44

Ilość wykroczeń przeciwko 
porządkowi i spokojowi publicznemu 

ujawnionych przez straż miejską:
2011 2.923

2012 2.975

2013 (do połowy roku) 1.209

460 tys. zł kwota dofinansowania 
zakupu wozu bojowego 
dla straży pożarnej

Dodatkowe patrole policji:

Kiedy? Ile to 
kosztuje? Efekt?

2012 14 tys. zł 290 interwencji

2013 (do poło-
wy roku) 17 tys. zł 63 interwencje

Zdarzenia nadzwyczajne
(podtopienia i inne sytuacje 
kryzysowe). Ile to kosztuje?

2011 13,3 tys. zł

2012 2,1 tys. zł

2013 (do 30.09. br) 46,7 tys zł

Mieszkalnictwo

46 zł
średni czynsz  
w mieszkaniu 
socjalnym  
o pow. 40 m²

Ile wydajemy na lokale socjalne?
2011 1,42 mln zł
2012 1,74 mln zł
2013 2,14 mln zł

200 zł
średni czynsz 
w mieszkaniu 
komunalnym  
o pow. 40 m²

Ile wydajemy na remonty lokali  
komunalnych?
2011 7,19 mln zł
2012 5,68 mln zł
2013 9,41 mln zł

62, 5 
mln zł

tyle wynosi zadłużenie 
lokatorów mieszkań 
komunalnych  
(21,5 mln z tej kwoty 
to odsetki)

Sport i Rekreacja

0,5 mln zł średni koszt  
budowy boiska

6 tyle boisk  
wybudowano 

 w latach 2011-2013

Nowe boiska

Za ile? Kiedy? Gdzie?

560 tys. zł 2012 SP nr 24
560 tys. zł 2012 Z.Szk.Przed. nr 2
437 tys. zł 2012 SP nr 36 
630 tys. zł 2012 Gimnazjum nr 5
560 tys. zł 2013 ZSO nr 1
325 tys. zł 2013 ZSO nr 2

160 tys. zł
średni koszt  

budowy placu 
zabaw  w ramach 

programu  
„Radosna szkoła”

20
tyle placów zabaw  

wybudowano  
w latach 2011-
2013 w ramach 

programu  
„Radosna szkoła”

3,2 mln zł

koszt budowy  
placów  zabaw 

wybudowanych  
w latach 2011–
2013 w ramach 

programu „Rado-
sna szkoła”

2

dodatkowe 
place zabaw 

wybudowane  
w tym roku: 

– na plantach  
w Kochłowicach 

(125 tys. zł)
– w Parku 
Dworskim  

w Nowym Bytomiu 
(415 tys. zł)

Gospodarka Komunalna  
i Ochrona 
Środowiska

400 zł średni koszt posadzenia 
drzewa

168,5 tys. 
zł

miesięczny koszt 
utrzymania zieleni  
w mieście

730 - 900 zł koszt zakupu 
i postawienia jednej 
ławki

70 ilość nowych ławek 
zainstalowanych w tym roku

PORZĄDEK Ile to kosztuje?
1,99 zł koszt oczyszczenia 100 mb 

jezdni
32 gr koszt odśnieżenia 10 m² chodni-

ka na dobę

18,30 zł koszt odśnieżenia 100 mb jezdni 
na dobę

1,32 mln miesięczny koszt utrzymania 
gospodarki odpadami w mieście

5 - 6 tys. zł miesięczny koszt utrzymania 
parku

5,2 tys. zł miesięczny koszt utrzymania  
pl. Jana Pawła II wraz z fontanną

460 tys. zł miesięczny koszt 
oświetlenia dróg, placów, 
chodników i parków

Likwidacja dzikich wysypisk
Ile to kosztuje?

2011 36 tys. zł
2012 64 tys. zł
2013 11 tys. zł

Drogi i transport

1,46 mln zł miesięczna składka 
do KZK GOP

Trasa N-S w liczbach
5,1 mln zł koszt budowy 100 mb trasy N-S
48,3 mln zł całkowity koszt budowy I odcin-

ka trasy N-S

188,6 tys. zł średni koszt 
przebudowy 100 mb 
drogi gruntowej

2
ilość dróg gruntowych 
przebudowanych 
w latach 2012 – 2013 
(ul. Tęczowa  
i ul. Moniuszki)

ROWEREM PRZEZ MIASTO
Ile to kosztuje?

30 – 40 tys. zł średni koszt budowy 100 mb 
ścieżki rowerowej

2 tys. zł średni koszt wyznaczenia 100 
mb trasy rowerowej

6,2 km
długość ścieżek 
rowerowych 
wybudowanych 
w latach 2012 - 2013

13 km
długość tras 
rowerowych 
wyznaczonych w 2013 
roku

DROGOWNICTWO  Ile to kosztuje?
35 tys. zł średni koszt budowy 100 mb chodnika

(o szerokości 1,5 m)
300  
– 700 tys. zł

koszt budowy sygnalizacji świetlnej

1,5 tys.  
– 2 tys. zł

miesięczny koszt utrzymania 1 sygnali-
zacji świetlnej

300 – 500 zł koszt postawienia znaku drogowego
3 tys. zł  
– 10 tys. zł

koszt wykonania progu zwalniającego

33,3 tys. zł średni miesięczny koszt związany  
z malowaniem oznakowania pozio-
mego

85 zł do 
170 zł

koszt naprawy 1 m² dziury w jezdni

13,6 tys. tyle metrów bieżących 
chodników wykonano 
w latach 2011 - 2013

Gospodarka  
nieruchomościami

1,8 tys. zł - 15,5 
tys. zł

koszt przygotowania 
nieruchomości do 
sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości
Kiedy? Ile? Za ile?
2011 58 14,8 mln zł
2012 116 13 mln zł
2013 57 5,9 mln zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych  
i użytkowych

Kiedy? Lokale 
mieszkalne
[ilość]

Lokale 
użytkowe 
i garaże
[ilość]

Za ile?

2011 173 18 3,9 mln zł
2012 92 4 2,6 mln zł
2013 42 11 2,3 mln zł

4,3 tys. zł
miesięczny koszt 
utrzymania 
nieruchomości 
należących do Skarbu 
Państwa

Rynek pracy

53 tys. zł
miesięczny koszt 
wsparcia zatrudnienia 
w mieście przez PUP 
(szkolenia, staże itp.)

Stopa bezrobocia
Kiedy? Średnia krajowa Ruda Śląska
2011 12,5 % 8,2 %
2012 13,4 % 9,0 %
2013 13,0 % 9,2 %

Wydatki  
na administrację

Wydatki na administrację publiczną  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca
2011 324,09 zł
2012 294,71 zł

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta
2011 713
2012 598

1,7 tys. zł
średnia wysokość 
miesięcznej diety 
radnego

Dane zaprezentowano 
na dzień 10.10.2013 r.
Wszystkie koszty podano 
w wartości brutto.

227,8 
mln zł

2010 2011 2012 2013
(plan)

194,1 
mln zł

161,3
mln zł

150,5
mln zł

570 tys. zł 274 tys. zł 1,5 mln zł

miesięczny 
koszt 

utrzymania 
infrastruktury 

sportowej

miesięczny 
koszt 

utrzymania 
miejskich 
basenów

miesięczny 
koszt 

utrzymania 
Aquadromu

Prezentujemy  cennik miejski, dzięki któremu będą 
mogli się Państwo dowiedzieć, jakie koszty ponosi 
samorząd realizując swoje zadania. Wielokrotnie 
podczas rozmów z mieszkańcami przekonałam się, 
że wiedza taka jest potrzebna, czy nawet wręcz 
oczekiwana przez Państwa. Ile kosztuje utrzymanie 
dziecka w szkole i w jakim stopniu zapewnia to polski 
rząd, a jaka z tego część leży na barkach miasta? Ile 
kosztuje budowa drogi, boiska czy placu zabaw? 
Myślę, że każdy rudzianin z ciekawością przyjrzy 
się temu zestawieniu i odnajdzie te dane, które 
najbardziej go interesują. Zachęcając do lektury 
cennika zapraszam również do dyskusji na ten temat 
podczas rozpoczynającej się kolejnej edycji spotkań 
w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta


