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Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta 
Nowego Targu w prosty sposób informacji nt. budżetu miasta – co 

to jest, jak powstaje, skąd miasto ma pieniądze i jak je wydaje.  
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Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? 
 

 Człowiek to taka mądra istota, która miewa dobre pomysły. Ta mądra istota wymyśliła, 
że życie będzie łatwiejsze, jeśli pewne rzeczy będzie robić wspólnie. I tak zaczęły powstawać 
osady, wioski, miasta, państwa, czyli pewne skupiska ludzi. Aby wspólnie realizować pewne 
zadania trzeba posiadać wspólne środki finansowe. W ten sposób powstało coś co nazywamy 
budżetem.  

Każdy człowiek, każda rodzina ma swój domowy budżet, a więc pewne dochody jak np. 
wynagrodzenia z pracy, emerytury, zasiłki, z których to dochodów może pokrywać swoje 
wydatki na wyżywienie, opłacenie mieszkania, zakup samochodu, itp.  
Podobnie jest z budżetem miasta, który posiada określone źródła dochodów, z których może 
realizować określone zadania. 

 
Każdy mieszkaniec ma prawo znać budżet miasta, czyli skąd bierzemy pieniądze i na co 

je wydajemy, co więcej każdy mieszkaniec ma wpływ na to jak będą wydawane. 
 

Skąd budżet miasta ma pieniądze? 
 

 

          
Podatki i opłaty          

             
 - od nieruchomości             
 - rolny    Subwencje     
 - leśny           
 - od środków transportu     - środki pochodzące   

Udziały w 
podatkach 

dochodowych    
 - od psów     z budżetu państwa,       
 - od spadków i darowizn  Dochody    na finansowanie   część podatku  Dotacje 
 - opłata targowa  pozostałe    miast i gmin   dochodowego płacona  -środki pochodzące  

 - opłata skarbowa  - najem i dzierżawa     bez wskazania    przez  mieszkańców   od innych podmiotów, 
   budynków i gruntów    celu, na jaki mają być    lub firmy  w tym z budżetu państwa

  - sprzedaż nieruchomości    przeznaczone    muszą być wykorzystane

  - darowizny      na określony cel 
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Jakie zadania realizuje miasto? 
 
 

 
Oświata  i wychowanie 
          -przedszkola 
         -szkoły podstawowe 
         -gimnazja         

 

                      
 
Pomoc społeczna    
 - wypłata świadczeń rodzinnych 
 - wypłata dodatków mieszkaniowych oraz    
   zasiłków 
 - dożywianie uczniów 

 

                     
 

 
Administracja                              
 - funkcjonowanie Rady Miasta 
 - funkcjonowanie Urzędu Miasta  
 - promocja miasta 

 

 
Drogi 
-przebudowa dróg 
-remonty dróg i chodników 
-odśnieżanie dróg 
-komunikacja miejska 

 

                  
 
   Gospodarka   
   komunalna 

-dostarczanie wody 
-oczyszczanie ścieków 
-sprzątanie ulic 
-oświetlenie ulic 
-utrzymanie zieleni 

 

 
Kultura i sport 
- prowadzenie ośrodka kultury i biblioteki  
 -prowadzenie muzeum, 
 - renowacja zabytków miejskich, 
 - utrzymanie obiektów sportowych (lodowiska, stadionu, hali  
   sportowej) 
- organizacja imprez kulturalnych i sportowych 

 
 

 
Bezpieczeństwo publiczne 
-funkcjonowanie straży    
 miejskiej 
 -funkcjonowanie ochotniczej straży pożarnej 

 

 
 
Pozostałe wydatki 
 - utrzymanie miejskich budynków, 
 - zakup gruntów pod inwestycje miejskie
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
 - utrzymanie cmentarza komunalnego 
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Miasto realizuje bardzo wiele zadań. Niektóre z nich są obowiązkowe, jak np. troska o edukację 

(dostęp do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów), pomoc społeczna, a inne mogą być 

realizowane w zależności od posiadanych środków pieniężnych. Mogą to być np. imprezy 

kulturalno-oświatowe, sportowe, budowa dróg. 

 

 

Jak powstaje budżet miasta? 
 

Budżet miasta jest przygotowywany corocznie przez Burmistrza Miasta. Przyjmuje on formę  

dokumentu, w którym zapisuje się wszystkie planowane dochody oraz wszystkie planowane 

wydatki miasta na dany rok kalendarzowy. 

W budżecie nie można zaplanować wydatków wyższych niż planowane dochody. Jeśli istnieje 

potrzeba poniesienia wydatków wyższych od planowanych dochodów to wtedy powstaje deficyt 

budżetowy i miasto musi szukać dodatkowych pieniędzy. Dodatkowe pieniądze można uzyskać 

np. w banku w postaci kredytów, które trzeba w przyszłości zwrócić, ale dzięki temu można np. 

w ciągu jednego roku wybudować nową drogę.  

Następnie projekt budżetu przedstawiany jest Radzie Miasta, która może zaakceptować 

złożony projekt w całości lub wprowadzić zmiany. Jeśli taki projekt zostanie zaakceptowany 

przez Radę Miasta to przyjmuje on formę uchwały. 

Każdy mieszkaniec miasta może zgłaszać swoje propozycje do budżetu na dany rok za 

pośrednictwem radnych lub burmistrza miasta. 

 

 

Budżet miasta Nowy Targ na 2005 rok 
 

 

Budżet miasta na 2005 rok uchwalony został przez Radę Miasta 29 grudnia 2004 roku. W 2005 

roku miasto planuje osiągnąć dochody w kwocie 51.499.697 zł. oraz wydatkować na realizację 

określonych zadań kwotę 54.991.697 zł. Miasto zaciągnie kredyty i pożyczki, ponieważ 

zaplanowano, że wydatki miasta przekroczą dochody o kwotę 3.492.000 zł.  
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   D o c h o d y 
 
51.499.697 zł. 

Deficyt 
      3.492.000

 
 
 
 
 
 
       W y d a t k i 
 
              54.991.697 zł. 

 
  

 
 

Jakie dochody planuje osiągnąć miasto w 2005 roku? 
 
 

 

   
 
 

Podatki i opłaty 
13.724.492 zł. 

 
 

Subwencje 
13.587.219 zł. 

 
Udziały w 
podatkach 

dochodowych
10.305.268 zł. 

 
 

Dotacje 
8.098.869 zł. 

 
Dochody 
pozostałe 

5.783.849 zł. 

 
 
PODATKI I OPŁATY – stanowić będą aż 27% wszystkich dochodów, z czego najwięcej do 

kasy miejskiej wpłynie z podatku od nieruchomości.  
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SUBWENCJE – także 27% wszystkich dochodów stanowić mają subwencje, czyli środki 

otrzymywane z budżetu państwa, w tym w szczególności  na realizację zadań oświatowych, 

czyli prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.  

UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH- z podatku dochodowego płaconego przez 

mieszkańców i przedsiębiorców miasto otrzyma kwotę przeszło 10.000.000 zł. co stanowić 

będzie 20% wszystkich dochodów. 

DOTACJE -  z kwoty ponad 8.000.000 zł. pochodzących z dotacji aż ponad 7.000.000 zł. 

miasto przeznaczy na pomoc społeczną, w tym w szczególności na wypłatę świadczeń 

rodzinnych. 

DOCHODY POZOSTAŁE – są to głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz z najmu 

i dzierżawy gruntów i budynków, których miasto jest właścicielem.  

 

Na co gmina planuje wydać pieniądze w 2005 roku? 

Administracja
10,6%

5 846 164 zł

Pozostałe
8,2%

4 574 244 zł

Bezpieczeństwo 
publiczne

1,3%
713 865 zł

Kultura i sport
6,8%

3 743 175 zł

Gospodarka 
komunalna

10,6%
5 810 188 zł

Drogi i chodniki
10,1%

5 529 766 zł

Pomoc społeczna
17,1%

9 384 243 zł

Oświata  
    i wychowanie

35,3%
19 390 052 zł 

Ponad 50% budżetu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną. 

 

Ile dochodów i wydatków przypada na jednego mieszkańca miasta? 
 
Budżet miasta w 2005 roku planuje uzyskać dochody, które w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wyniosą 1 532 zł 
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Planowane wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca zostaną przeznaczone na: 

Oświata i wychowanie 
577 zł 

Drogi 
165 zł 

Kultura i sport
111 zł 

Pomoc społeczna 
279 zł 

Gospodarka komunalna
 173 zł 

 
 

Jakie dochody ma budżet w 2005 roku, a jakie miał w latach poprzednich? 
 

 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

Podatki i opłaty

Dochody pozostałe

Subwencje

Udziały w podatkach
dochodowych

Dotacje

w tys. zł.

2003

2004

2005
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DOTACJE – wzrost dotacji w 2004 i 2005 roku wynika z przejęcia przez Miasto obowiązku 

wypłat świadczeń rodzinnych dla mieszkańców. W poprzednich latach świadczenia te wypłacał 

budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

PODATKI I OPŁATY – wpływy z podatków i opłat utrzymują się z roku na rok na podobnym 

poziomie. 

UDZIAŁY – od 2004 roku zwiększono procentowy udział miasta w podatkach dochodowych 

nakładając jednocześnie nowe zadania.  

SUBWENCJE – wpływy subwencji z budżetu państwa utrzymują się z roku na rok na zbliżonym 

poziomie. 

 

Wydatki, które ponosi budżet miasta można podzielić na dwa rodzaje: 

 

    Wydatki bieżące        Wydatki inwestycyjne 
wszelkie wydatki ujęte w budżecie nie 

będące wydatkami inwestycyjnymi np. 

utrzymanie szkół i przedszkoli, oczyszczanie 

miasta, zasiłki z pomocy społecznej 

 służą rozwojowi miasta, zwiększają jego 

majątek, np. budowa szkoły, budowa dróg, 

rozbudowa obiektów sportowych itp. 

 

Wydatki, które miasto ponosi na inwestycje sięgają średnio w każdym roku budżetowym 

ok. 25 % wszystkich wydatków budżetu miasta, co stawia miasto Nowy Targ na czołowym 

miejscu w Polsce pod względem inwestycyjnym. W latach 2003-2005 wielkość tych wydatków 

pokazano poniżej: 

2 0 0 3 

78,6%
wydatki 
bieżące

wydatki 
inwestycyjne

21,4%

2 0 0 4

73,1%
wydatki 
bieżące

wydatki 
inwestycyjne

26,9%
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2 0 0 5

wydatki inwestycyjne
24,6%            

75,4%
wydatki bieżące 

 

W 2005 roku w budżecie miasta planuje się realizację następujących inwestycji: 

1) przebudowa dróg i chodników w mieście – 3.339.000 zł. 

2) inwestycje związane z dostarczaniem wody, w tym zaopatrzenie mieszkańców w wodę 

ze studni z terenu Równi Szaflarskiej – 1.950.000 zł. 

3) modernizacja budynków szkół i przedszkoli – 1.230.000 zł. 

4) budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 – 1.330.000 zł. (zadanie 

wieloletnie), 

5) modernizacja obiektów sportowych – 1.630.300 zł. 

6) inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 663.000 zł. 

7) zabezpieczenie skarpy cmentarza – 645.423 zł. 

8) dobudowa oświetlenia ulicznego – 380.000 zł. 

9) zakup autobusu dla celów komunikacji miejskiej – 300.000 zł. 

10) modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury – 140.000 zł.  

11) zakup gruntów dla celów inwestycji miejskich – 425.000 zł. 

12) pozostałe inwestycje – 1.478.548 zł. 

 

Więcej informacji na temat budżetu można uzyskać na stronach internetowych 

www.nowytarg.pl, pisząc na adres e-mail umnt@nowytarg.pl oraz w Urzędzie Miasta Nowy 

Targ, Wydział Finansowy, pok. 48, tel. 26 11 249. 
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Miejskie jednostki organizacyjne 
Miejska Biblioteka Publiczna Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37 tel. 264 63 72 

e-mail: mpb@nowytarg.pl 

Miejski Ośrodek Kultury Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 37 tel. 266 32 41 

e-mail: mok@nowytarg.pl 

Miejski Zakład Komunikacji 

 

Nowy Targ, os. Konfederacji 

Tatrzańskiej 1a 

tel. 266 58 82, 266 58 83 

e-mail: mzk@nowytarg.pl 

Miejski Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji 

Nowy Targ, ul. Długa 21 tel. 266 36 14 

e-mail: mzwik@nowytarg.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Nowy Targ, ul. Kościuszki 8 tel. 266 25 93 

e-mail: ops@nowytarg.pl 

Zakład Gospodarczy Zieleni i 

Rekreacji 

Nowy Targ, ul. Parkowa 14 tel. 266 31 42 

e-mail: zgzir@nowytarg.pl 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Nowy Targ, ul. Powstańców 

Śląskich 14 

tel. 264 02 70, 264 02 71 

e-mail: zgzir@nowytarg.pl 

Przedszkole Miejskie Nr 2 

 

Nowy Targ, ul. Kowaniec 129 tel. 266 59 77 

e-mail: przedszkole4@nowytarg.pl 

Przedszkole Miejskie Nr 4 

 

Nowy Targ, os. Bór 11 tel. 266 99 46 

e-mail: przedszkole4@nowytarg.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

 

Nowy Targ, ul. Kopernika 28 tel. 266 27 96 

e-mail: sp2@nowytarg.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

 

Nowy Targ, ul. Kowaniec 125A tel. 266 59 15 

e-mail: sp3@nowytarg.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 4 Nowy Targ, os. Niwa 18 tel. 266 25 22 

e-mail: sp4@nowytarg.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 5 

 

Nowy Targ, ul. Wł.Orkana 17 tel. 266 25 74 

e-mail: sp5@nowytarg.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 6 Nowy Targ, os. Na Skarpie 11 tel. 266 56 51 

e-mail: sp6@nowytarg.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 10 Nowy Targ, ul. Klikuszówka 30 tel. 266 44 61 

e-mail: sp10@nowytarg.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 11 Nowy Targ, pl. Evry 3 tel. 266 49 31 

e-mail: sp11@nowytarg.pl 

Gimnazjum Nr 1 

 

Nowy Targ, pl. Słowackiego 14 tel. 266 59 44 

e-mail: gimnazjum1@nowytarg.pl 

Gimnazjum Nr 2 Nowy Targ, pl. Evry 3 tel. 264 61 40 

e-mail: gimnazjum2@nowytarg.pl 
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