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OBJAŚNIENIA DO BUD ŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2013 ROK 
 

I .  D O C H O D Y  
 

Źródła dochodów budżetu gminy są określone ustawowo. Listę tych dochodów zawiera 
ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 203 poz.1966 z późn. zm.). Unormowania szczegółowe dotyczące poszczególnych 
rodzajów dochodów budżetowych mają rozstrzygnięcia w przepisach – ustawach regulują-
cych kwestie tych dochodów. Gmina może dowolnie kształtować swoje dochody tylko w gra-
nicach określonych przepisami prawa. Planując dochody budżetowe na 2013 rok brano pod 
uwagę ciążące na gminie obowiązki, potrzeby społeczne oraz możliwości uzyskania określo-
nych kwot z poszczególnych źródeł dochodów.  

Opracowany plan dochodów spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicz-
nych. Przygotowując plan dochodów kierowano się zasadą ostrożnego szacowania wpływów, 
opierano się na dotychczasowych doświadczeniach i analizach poszczególnych źródeł docho-
dów. Większość pozycji dochodów zaplanowanych zostało na poziomie przewidywanego 
wykonania budżetu za 2012 rok, a w niektórych przypadkach założono, że dochody mogą być 
niższe niż w roku 2012 ze względu na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Dotacje z budże-
tu państwa zaplanowane zostały w oparciu o informacje otrzymane od Wojewody Małopol-
skiego, ponadto w grupie tych dochodów zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu w kwo-
cie 3 mln zł na budowę miejskiej pływalni. Kwoty subwencji i udziałów we wpływach z tytu-
łu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych określone zostały w oparciu 
o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Ostateczne dane o kwotach środków z bu-
dżetu państwa budżet miasta otrzyma po przyjęciu ustawy budżetowej na 2013 rok. Wówczas 
może się okazać, że koniecznym będzie wprowadzenie stosownych zmian w budżecie miasta. 
W planie dochodów po raz pierwszy uwzględnione zostały dochody z tytułu tzw. „opłaty 
śmieciowej”. Opłata ta winny pojawić się w II połowie 2013 r.  

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok zamykają się kwotą 100 000 000 zł, w tym 
dochody bieżące w kwocie 84 400 000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 15 600 000 zł. 
Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach pu-
blicznych. Dochody majątkowe są to dochody z tytułu sprzedaży majątku, praw majątko-
wych, jak również dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast dochody bieżące są 
to wszystkie inne dochody nie będące dochodami majątkowymi. Do najistotniejszych źródeł 
dochodów należą: 
1. dochody własne w kwocie 55 667 741 zł, w tym: 

- podatki i opłaty lokalne w kwocie 20 142 000 zł, 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 

19 791 030 zł, 
- opłata śmieciowa 2 000 000 zł, 
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 850 000 zł, 
- dochody z mienia gminnego w kwocie 7 570 800 zł, 
- pozostałe dochody 5 313 911 zł, 

2. subwencja ogólna w kwocie 19 275 453 zł, na która składają się: 
- część oświatowa – 17 116 247 zł, 
- część wyrównawcza, podstawowa – 2 159 206 zł, 

3. dotacje celowe z budżetu państwa kwota 13 123 787 zł, w tym: 
- na bieżące zadania zlecone ustawami kwota 9 262 923 zł, 
- na realizację własnych zadań bieżących kwota 860 864zł, 
- na realizacje własnych zadań inwestycyjnych 3 000 000zł, 

4. pozostałe dotacje, w tym głównie z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 
kwota 710 609 zł, 
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5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach 
publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwota 11 092 410 zł. 

 
W tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej dokonano zestawienia dochodów za 2012 według 

planu na dzień 29.10.2012 r. z dochodami planowanymi na rok 2013. Jak widać z przedsta-
wionego zestawienia planowane dochody na 2013 rok są niższe od planowanych dochodów 
z roku 2012 o 5,1%. Na stan ten największy wpływ mają środki z Unii Europejskiej jak rów-
nież planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia. Dochody z tytułu środków z Unii Euro-
pejskiej planowane są w kwocie niemal 3 mln zł niższej, znacznie niższe będą również wpły-
wy ze sprzedaży mienia. W lipcu br. sprzedany został DH „Gorce” za ponad 7 mln zł, w roku 
2013 dochody z tytułu sprzedaży mienia będą znacznie niższe.  

Wyższe są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 
o 1,5%, tj. o 300 tys. zł. 

Wyższe są planowane dotacje z budżetu państwa o 14%, tj. o ponad 1,6 mln zł, jest to 
związane z otrzymaniem dotacji na budowę basenu, planuje się z tego tytułu dochody w kwo-
cie 3 mln zł. Można się spodziewać, że dotacje do zadań bieżących zostaną zwiększone 
w trakcie roku. 

Na niższym poziomie zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy miejskich nieru-
chomości, ma to związek ze sprzedażą DH „Gorce”, sprzedażą lokali komunalnych, jak rów-
nież ubytkiem dochodów z tytułu dzierżawy miejsc parkingowych w Rynku. 

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały na poziomie zbliżo-
nym do 2012 r. 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco: 
 
Dział 020 Leśnictwo 
 
Planowane dochody w kwocie 1 000 zł pochodzić będą z czynszu za najem terenów łowiec-
kich. 
 
Dział 600 Transport i łączność 
Planuje się, iż na zadania z zakresu komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład 
Komunikacji, sąsiednie gminy przekażą kwotę 568 609 zł, w tym Gmina Nowy Targ 
409 360 zł oraz Gmina Szaflary 159 249 zł. 
Planuje się, że do budżetu wpłynie kwota 400 000 zł z tytułu realizacji programu pn. „Popra-
wa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego miasta Nowy Targ” oraz kwota 
1 200 000 zł z tytułu realizacji programu pn. „Rewitalizacji centrum miasta Nowy Targ”. 
Oprócz tego zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 125 000 zł, w tym z tytułu odpłat-
nego zajęcia pasa drogowego 100 000 zł. 
 
Dział 630 Turystyka 
 
W dziale tym planowane są dochody w kwocie 168 000 zł z tytułu realizacji projektów dofi-
nansowanych z UE „Nowotarski odcinek rowerowego szlaku kulturowego wokół Tatr” 
i „Otwarte strefy rekreacji w miastach partnerskich Nowy Tag-Kieżmark”. 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
 
Realizowane w tym dziale dochody pochodzą głównie z majątku gminy, w tym 
w szczególności z najmu lokali użytkowych stanowiących zasób gminy, dzierżawy nieru-
chomości gruntowych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz ze sprzedaży 
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składników mienia gminnego. Łączne planowane dochody zamykają się kwotą 7 390 000 zł, 
w tym 
1. dochody bieżące w łącznej kwocie 5 390 000 zł: 

� dochody z najmu i dzierżawy – 2 500 000 zł, (kwota ta jest wynikiem zawartych umów, 
uwzględniono znaczący spadek dochodów w związku ze sprzedażą DH „Gorce”, jak 
również brakiem dochodów z tytułu płatnego parkowania na Rynku), 

� dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 660 000 zł, 
� odsetki od sprzedaży na raty i pozostałe – 30 000 zł 
wpływy z różnych dochodów kwota – 2 200 000 zł (zwroty wnoszone przez najemców 
z tytułu mediów, dotyczy to głównie lokali komunalnych obsługiwanych przez Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.) 

2. dochody majątkowe w łącznej kwocie 2 000 000 zł ze sprzedaży mienia gminnego. 
 
Dział 710 Działalność usługowa 
 
W dziale tym planuje się wpływy z tytułu opłat cmentarnych w kwocie 550 000 zł oraz do-
chody z tytułu kwesty na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków w kwocie 25 000 zł. 
 
Dział 750 Administracja publiczna 
 
W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 374 718 zł, w tym: 
� z tytułu dotacji na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie – 324 640 zł, 
� z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz z od lokat  

- 30 000 zł, 
� z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w administrowaniu Urzędu Miasta – 20 000 zł 
� wpływy w postaci 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

państwowej -78 zł. 
 
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
 
Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia 
i aktualizacji rejestru wyborców planuje się otrzymanie dotacji w kwocie 5 700 zł. 
 
Dział 752 Obrona narodowa 
 
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 700 zł to dotacja celowa na zadania zlecone. 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
W dziale tym planuje się dochody w kwocie 150 800 zł, w tym kwota 150 000 zł ma pocho-
dzić z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską oraz kwota 800 zł z tytułu dotacji 
celowej na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo-
siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
 
W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych w łącznej kwocie  
42 783 030 zł z następujących tytułów: 

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 18 900 000 zł, 
2. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 891 030 zł, 
3. z podatków i opłat lokalnych, w tym: 
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� z podatku od nieruchomości kwota 14 900 000 zł, 
� z opłaty śmieciowej kwota 2 000 000 zł, 
� z podatku rolnego kwota 71 000 zł,  
� z podatku leśnego kwota 50 000 zł, 
� z podatku od środków transportowych kwota 560 000 zł, 
� z wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 

kwota 100 000 zł, 
� z podatku od spadków i darowizn kwota 160 000 zł, 
� z wpływów z opłaty skarbowej kwota 1 500 000 zł, 
� z opłaty targowej kwota 1 600 000 zł, 
� z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 850 000 zł, 
� z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 850 000 zł, 
� z różnych opłat 21 000 zł, 
� wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych 

ustaw kwota 100 000 zł, 
� z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 100 000 zł, 
� rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 

130 000 zł. 

Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została oszacowana i podana 
przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów planowane 
dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec 
zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w uchwale budżetowej, 
z powodów, na które miasto nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, fak-
tyczne dochody miasta mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają 
z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu tego podatku są na bieżą-
co analizowane i w razie stwierdzenia niższych wpływów pozycja ta będzie w razie koniecz-
ności korygowana. 
 
Dział 758 Różne rozliczenia 
 
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowić będzie kwotę 19 275 453 zł, w tym: 
� oświatowa 17 116 247, 
� wyrównawcza 2 159 206. 
 
W tym dziale zaplanowane zostały wpływy do budżetu w wysokości 3 000 000 zł z tytułu 
zwrotu podatku VAT od realizowanych przez miasto inwestycji. 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
 
W dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę 843 500 zł, w tym: 
� z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki oświa-

towe – 89 800 zł, 
� wpływy z różnych dochodów – 67 200 zł, 
� z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych miejskich jednostek oświatowych 

– 10 200 zł, 
� wpływy z usług świadczonych przez miejskie przedszkola – 519 500 zł, 
� zwroty kosztów dotacji z gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli 

nowotarskich – 82 000 zł, 
� dochody z tytułu realizacji programu „Indywidualizacja procesu nauczania” kwota 

74 800 zł. 
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Dział 852 Pomoc społeczna 
 
W dziale tym planowane są następujące dochody: 

1. dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami kwota 
8 931 083 zł, w tym na: 
▫ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota – 
8 558 500zł, 

▫ ośrodki wsparcia kwota – 342 000 zł, 
▫ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota – 22 159 zł, 

▫ usługi opiekuńcze kwota – 8 424 zł, 
2. dotacje z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin kwota – 

860 864 zł, w tym na: 
▫ dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 201 301 zł, 
▫ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 

150 249 zł, 
▫ zasiłki stałe kwota 244 598 zł, 
▫ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze-

nia z pomocy społecznej kwota – 21 567 zł, 
▫ na pozostałą działalność (dofinansowanie dożywiania) kwota 243 149 zł, 
3. wpływy z usług opiekuńczych kwota – 80 000 zł, 
4. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej 

kwota – 14 000 zł, 
5. wpływy z pozostałych opłat wnoszonych przez mieszkańców znajdujących się 

w domach pomocy społecznej kwota 108 000 zł, 
6. dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 31 000 zł, 
7. dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych kwota – 40 933 zł, 
8. inne dochody – 2 000 zł. 

 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 
W tym dziale planuje się dochody z tytułu realizacji programu pn. „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej POKL” w kwocie 
249 610 zł. 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 
W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu: 
▫ dotacji związanej z realizacją programu pn. „Modernizacja gospodarki wodnej i ście-

kowej w Nowym Targu” w kwocie 6 000 000 zł, głównie będzie to refundacja wydatków 
poniesionych w roku 2012. 
▫ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170 000 zł,  
▫ różnych opłat kwota 60 000 zł, 
▫ usług porządkowych jak również utrzymania zieleni świadczonych przez Zakład Go-

spodarczy Zieleni i Rekreacji w kwocie 90 000 zł, 
▫ opłaty produktowej w kwocie 1 000 zł. 

 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W dziale tym planuje się środki z dotacji z Powiatu Nowotarskiego w kwocie 50 000 zł na 
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wspólne prowadzenie Biblioteki Publicznej w tym Powiatowej. 
 
Dział 926 Kultura fizyczna 
 
W dziale tym zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w związku z budową miejskiej 
pływalni 3 mln zł oraz dotacja ze środków z Unii Europejskiej i z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Małopolskiego w kwocie 3 mln zł na budowę boisk sportowych w ramach programu 
„Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji”.  
Ponadto w dziale tym planowane są dochody realizowane przez Zakład Gospodarczy Zieleni 
i Rekreacji w kwocie 425 000 zł w tym: 
▫ z tytułu usług świadczonych przez Zakład w kwocie 100 000 zł, 
▫ wpływy z różnych dochodów w kwocie 220 000 zł (w tym zwrot z urzędu Skarbowego 

podatku VAT oraz zwrot z opłat za media przez podmioty korzystające z obiektów ad-
ministrowanych przez Zakład), 

▫ z tytułu najmu pomieszczeń w tym obiekcie w kwocie 100 000 zł, 
▫ z tytułu odsetek kwota 5 000 zł. 

 
Dane na temat prognozy dochodów budżetowych na 2013 rok w porównaniu do planowanych 
dochodów roku 2012 przedstawia Tabela Nr 2. Z tabeli tej wynika, że nominalnie dochody 
w 2013 roku winny ukształtować się na poziomie o 5,1% niższym w stosunku do roku 2012. 
Jak zostało to wcześniej wyjaśnione na spadek ten największy wpływ mają kwoty planowa-
nych wpływów z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 
o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, jak również 
niższe planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia. Dochody majątkowe będą niższe 
o kwotę ok. 9 mln zł, wyższe natomiast będą dochody bieżące o kwotę ok. 4 mln zł, w tym po 
raz pierwszy pojawią się dochody z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej”, które oszacowano na 
kwotę 2 000 000 zł. 
 



OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK - WYDATKI 

7/20  

II. WYDATKI  

Zgodnie z przepisami art. 216 ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pu-
blicznych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realiza-
cję następujących zadań: 

• zadań własnych gminy, 
• zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 
• zadań przejętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia, 
• zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
• pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego okre-
śloną przez organ stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą, 

• programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz pochodzą-
cych ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. 

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorzą-
dzie gminnym. Dokładne uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają ustawy szcze-
gółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej. One też 
dopiero są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają 
charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa. Przepisy ustawy ustro-
jowej wyraźnie podkreślają, iż zadania własne realizowane są przez gminę we własnym 
zakresie, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność i w ramach posiadanych 
możliwości finansowych. 

Opracowując plan wydatków bieżących na 2013 r. założono brak podwyżek wynagrodzeń 
w jednostkach organizacyjnych miasta jak również utrzymanie pozostałych wydatków bieżą-
cych na poziomie roku 2012, a w niektórych przypadkach wydatki te zostały nawet ograni-
czone. Wyjątek stanowią wydatki na oświatę i inne pozycje, na które gmina nie ma żadnego 
wpływu albo wpływ ten jest bardzo ograniczony. 
 
Limit wydatków budżetowych miasta Nowego Targu na 2013 rok zaplanowano na kwotę 
118 000 000 zł, z tego na: 

• wydatki bieżące w kwocie 78 200 000 zł, co stanowi 66% wydatków ogółem, 
• wydatki majątkowe w kwocie 39 800 000 zł, co stanowi 34% wydatków ogółem, 

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na: 
1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35 061 222 zł, co stanowi 44,8% wydatków bieżą-

cych, 
2. dotacje kwota 7 903 867 zł, co stanowi 10,1% wydatków bieżących m.in.: 

• na dotacje dla instytucji kultury (MOK, Biblioteka) kwota 1 870 000 zł 
• dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizo-

wać zadania własne gminy kwota 1 185 000 zł 
• dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty niezaliczone do sektora 

finansów publicznych kwota 2 270 000 zł, 
• dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (IV Gimnazjum Małopolskiego Centrum 

Edukacji) niezaliczanej do sektora finansów publicznych kwota 34 667 zł, 
• dla zakładów budżetowych kwota 2 380 000 zł, w tym: dla Miejskiego Zakładu Wo-

dociągów i Kanalizacji kwota 950 000 zł oraz dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 
kwota 1 430 000 zł, 

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie związanych ze świadczeniami z pomocy 
społecznej) 11 167 118 zł, co stanowi 14,3% wydatków bieżących, 

4. obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) kwota 2 700 000 zł, co stanowi 
3,5% wydatków bieżących budżetu miasta, 
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5. rezerwy celowe i ogólna w kwocie 628 938 zł, co stanowi 0,8% wydatków bieżących, 
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 

581 400 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących, 
7. pozostałe wydatki kwota 20 157 455 zł, co stanowi 25,8% wydatków bieżących. 

 
Zakres wydatków inwestycyjnych przedstawiony został szczegółowo w załączniku nr 3 do 
Uchwały Budżetowej, poszczególne pozycje zostały również opisane w części opisowej do 
załącznika dotyczącego inwestycji. 
 
W tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej dokonano porównania przewidywanego wykonania 
wydatków bieżących za 2012 rok według planu na 29.10.2012 r. z wydatkami planowanymi 
na rok 2013. Jak widać z przedstawionego zestawienia planowane wydatki bieżące na 2013 
rok są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012 o 4,2%. Wzrost ten wynika z wpro-
wadzenia po stronie wydatków nowego zadania w zakresie gospodarki odpadami, wyższe 
będą również wydatki na obsługę długu, jak również wydatki na oświatę. W pozostałych po-
zycjach wydatki są generalnie na podobnym poziomie lub nawet niższe.  
Projektując budżet na 2013 r. przyjęto założenie, że płace zostają „zamrożone”, wzrost wy-
datków na wynagrodzenia dla nauczycieli i wychowawców jest związany z wprowadzeniem 
podwyżek o 3,8% od miesiąca września 2012 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela. 

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasy-
fikacji budżetowej. 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się prze-
kazanie składek na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od przewidywanych 
wpływów z podatku rolnego, tj. 2 000 zł. 
 
Dział 020 Leśnictwo 
 
W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 11 550 zł z przeznaczeniem na pielęgna-
cję i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym wynagrodzenie dla leśniczego 
kwota 9 750 zł. 
 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
 
Zadanie w zakresie dostarczania wody mieszkańcom miasta realizuje bezpośrednio Miejski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W 2013 roku przewiduje się dopłaty z budżetu miasta do 
cen wody dostarczanej mieszkańcom miasta siecią wodociągową w łącznej kwocie 400 000 zł 
oraz wydatki w kwocie 56 000 zł na utrzymanie miejskich studni. 
 
Dział 600 Transport i łączność 
 
Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” określa się na kwotę 8 145 900 zł. 
W ramach lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji 
przewiduje się dotację przedmiotową do działalności bieżącej w kwocie 1 220 000 zł. 

Ponadto planuje się przekazanie dla MZK dotacji w kwocie 10 000 zł w związku z umową 
zawartą z Samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie letniego utrzymania drogi 
wojewódzkiej nr 957. 
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W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się wydać kwotę 6 915 900 zł na 
wydatki bieżące i realizację zadań inwestycyjnych. Przewiduje się, że wydatki bieżące po-
winny zamknąć się kwotą 3 358 100 zł. Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd 
Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. 

I. Wydatki bieżące Urzędu Miasta zaplanowano na kwotę 3 145 600 zł, w tym m.in.: 

• zimowe utrzymanie dróg – 2 000 000 zł, 
• remonty bieżące ulic i mostów – 1 050 000 zł, 
• oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe - 50 000 zł, 
• pozostałe – 45 600 zł. 

II.  Wydatki bieżące Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji 212 500 zł, w tym wy-
nagrodzenia pracowników wraz z narzutami 135 000 zł. 

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne kwota ogółem 3 757 800 zł, w tym: 

Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu 545 000 
Modernizacja ul. Kolejowej (odcinek od Al. Krakowskiej do Al. 1000-lecia) 1 000 000 
Budowa drogi od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej - dokumentacja 72 800 
Modernizacja nawierzchni ulic oraz wykonanie odwodnienia dróg 700 000 
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu  1 240 000 

Dział 630 Turystyka 

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 226 000 zł, w tym kwota 218 000 zł na 
realizację projektów dofinansowanych z UE „Nowotarski odcinek rowerowego szlaku kultu-
rowego wokół Tatr” i „Otwarte strefy rekreacji w miastach partnerskich Nowy Tag-
Kieżmark”, 4 370 zł na wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu upowszechniania tury-
styki oraz kwota 3 630 zł na składkę członkowską do Małopolskiej Organizacji Turystycznej.  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 834 000 zł, w tym: 

• wydatki na utrzymanie lokali komunalnych i socjalnych – 2 538 000 zł (w wydatkach 
tych zawarte są również media, które zwracane są przez lokatorów), 

• odszkodowania (za przejęte nieruchomości – głównie pod projektowany cmentarz 
i obwodnicę miasta) kwota 1 010 000 zł, 

• wydatki na utrzymanie obiektów Hali Sportowej „GORCE” kwota 78 000 zł, 
• koszty sprzątania targowic przy ul. Bereki i ul. Nadwodniej kwota 49 000 zł, 
• remonty miejskich budynków kwota 10 000 zł, 
• szacunki nieruchomości, operaty geodezyjne i geodezyjno – prawne do komunalizacji, 

ogłoszenia w prasie, podatek od Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach i inne kwota 
149 000 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 500 000 zł na wykup nierucho-
mości pod inwestycje miejskie (głównie pod projektowany cmentarz). 

Dział 710 Działalność usługowa 

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 1 030 500 zł, w tym m.in.: 

1. prace urbanistyczne: materiały przedplanistyczne, miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, dokumentacje niezbędne dla lokalizacji inwestycji celów publicznych, 
kserokopie map, obwieszczenia w prasie, koncepcje do decyzji o ustaleniu lokalizacji 
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inwestycji celu publicznego oraz obsługa komisji architektoniczno-urbanistycznej, 
kwota 420 500 zł, 

2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego kwota 610 000 zł. 

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 280 000 zł planuje się zapłatę za 
dokumentację projektową budowy nowego cmentarza. 

Dział 750 Administracja publiczna 

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 10 119 100 zł. 

Utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędu Wojewódzkiego 
zamknie się kwotą 791 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 700 000 zł. 

Zadania te realizuje 11 pracowników Urzędu Miasta. Dodatkowo plan obejmuje również wy-
płatę przewidywanych nagród jubileuszowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zada-
nia zlecone obejmują m.in. zadania z zakresu: ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji 
ludności, ewidencja akt Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy obrony cywilnej i wojskowości. Na 
realizację zadania Wojewoda Małopolski ma przekazać dotację w kwocie 324 640 zł. 

Wydatki na działalność Rady Miasta zamkną się kwotą 251 100 zł, w tym m.in. diety radnych 
kwota 205 000 zł.  

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, jak również poborem opłaty 
targowej i egzekucją należności budżetowych, zamkną się kwotą 8 820 000 zł, w tym wyna-
grodzenia wraz z narzutami kwota 7 450 000 zł. 

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane są z kosztami za-
trudnienia 92 pracowników merytorycznych oraz 16 pracowników obsługi. Wynagrodzenia 
pracowników Urzędu Miasta wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zamkną się kwotą 
7 220 000 zł. Wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej zaplanowano na kwotę 
230 000 zł. 

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1 370 000 zł wydatki związane z funk-
cjonowaniem Urzędu Miasta zamkną się kwotą 1 240 000 zł, a koszty związane z poborem 
opłaty targowej i egzekucją należności budżetowych zamkną się kwotą 130 000 zł. 

Wydatki ponoszone na Urząd Miasta to: 

� zakup akcesoriów komputerowych, eksploatacyjnych, zakup programów komputerowych 
i licencji, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości – 256 000 zł, 

� zakup usług (wydatki związane z nadzorami nad programami komputerowymi i odno-
wienia certyfikatów do podpisu elektronicznego, naprawy i konserwacja sprzętu kompu-
terowego, ogłoszenia prasowe i radiowe, usługi pocztowe) – 252 000 zł, 

� zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki) – 200 000 zł, 
� odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128 000 zł, 
� wpłaty na PFRON – 90 000 zł, 
� podróże służbowe (w tym wyjazdy na szkolenia) – 56 000 zł,  
� szkolenia pracowników, studia podyplomowe – 50 000 zł,  
� koszty postępowań sądowych – 45 000 zł,  
� usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 45 000 zł,  
� zakup pomocy naukowych i książek, prenumerata prasy i publikatorów – 35 000 zł,  
� usługi remontowe – 30 000 zł, 
� wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary ochronne, odzież ochronna, inne świad-

czenia wynikające z przepisów bhp), zakup usług zdrowotnych – 26 000 zł,  
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� ubezpieczenie majątku stanowiącego własność miasta (budynki, sprzęt) – 10 000 zł, 
� zakup usług dostępu do sieci internetowej – 14 000 zł, 
� zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz i opinii, opłaty na rzecz 

budżetu państwa i jst – 3 000 zł. 

Na wydatki związane z promocją miasta planuje się wydać kwotę 150 000 zł, są to wydatki 
m.in. na zakup materiałów promocyjnych oraz organizację imprez promujących miasto, 
w tym: Festiwal Smaku, country piknik, kiermasz świąteczny, piknik lotniczy, Majówka No-
wotarska, i in. w zależności od możliwości finansowych. 

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł tytułem wyna-
grodzenia dla firmy doradczej zajmującej się działaniami w zakresie odzyskania na rzecz mia-
sta zapłaconego podatku VAT oraz kwota 7 000 zł na składki z tytułu członkowstwa 
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz Koalicji Marek Ziem Górskich. 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 700 zł planuje się aktualizację reje-
stru wyborców.  

Dział 752 Obrona narodowa 

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 700 zł, są to środki z dotacji celowej 
z budżetu państwa. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie 956 800 zł w tym: 

1. kwota 77 000 dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ochotni-
czej Straży Pożarnej, 

2. wydatki związane z obroną cywilną kwota 1 800 zł, w tym z dotacji z budżetu pań-
stwa kwota 800 zł, 

3. utrzymanie Straży Miejskiej składającej się z 14 strażników w kwocie 850 000 zł, 
w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 790 000 zł, 

4. wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym kwota 
5 000 zł, 

5. obsługa systemu monitorowania miasta – 3 000 zł.  
W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przekazanie dotacji w kwocie 20 000 zł dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na dofinansowanie zakupu urządzeń do ratow-
nictwa technicznego.  

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie 2 700 000 zł na spłatę w 2013 roku 
odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów. W kwocie tej ujęto również od-
setki od kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2013 r.  

Dział 758 Różne rozliczenia  

W ramach działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 171 938 zł oraz rezerwy celowe 
w kwocie 457 000 zł, w tym: na finansowanie skutków zmian płac kwota 200 000 zł, na reali-
zację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 207 000 zł oraz na finanso-
wanie remontów gminnych obiektów kwota 50 000 zł. 
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Na rezerwę celową na inwestycje zabezpiecza się kwotę 100 000 zł.  

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 33 000 zł na składki 
w Euroregionie Tatry.  

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Zadania z zakresu oświaty Gmina realizuje poprzez utworzone na podstawie przepisów usta-
wy i uchwał Rady siedem szkół podstawowych, dwa gimnazja oraz dwa przedszkola samo-
rządowe. Strukturę oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy uzupełnia Zespół Obsługi 
Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli, którego zadaniem jest obsług księgowa placówek oświa-
towych. Sieć samorządowych placówek oświatowych uzupełniają cztery przedszkola prowa-
dzone przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. W ramach tego działu 
planuje się wydatki w kwocie 28 896 113 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące, gdyż na 
2013 r. nie planuje się w tym dziale żadnych zadań inwestycyjnych.  

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 

Przewiduje się, że wydatki na utrzymanie i rozwój sześciu szkół podstawowych prowadzo-
nych przez miasto Nowym Targu zamkną się kwotą 13 785 633 zł. Planuje się wydatki bieżą-
ce w kwocie 13 785 633 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z narzutami 11 655 141 zł. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia oraz finansowania poszczególnych szkół przedsta-
wia poniższa tabela.  

Finanse szkół podstawowych (wydatki bieżące). 

Liczba etatów: Wydatki planowane: 

Lp. Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów nauczycie-
le pozostali ogółem 

Wynagro- 
dzenia i 

pochodne 

Pozo- 
stałe Razem 

1. SP Nr 2 23 452  38.89 9 47.89 2.653.600 425.713 3.079.313 
2. SP Nr 3 12 214 19.37 5 24.37 1.414.418 314.610 1.729.028 
3. SP Nr 4 11 184 17.13 6 23.13 1.158.023 470.445 1.628.468 
4. SP Nr 5 23 553 38.67 11 49.78 2.872.500 415.800 3.288.300 
5. SP Nr 6 9  164 14.50 6 20.50 1.158.600 284.110 1.442.710 
6. SP Nr 11 19 422 32.46 7 39.46 2.398.000 219.814 2.617.814 
8. Razem: 97 1989 161.02 44 205.13 11.655.141 2.130.492 13.785.633 

W planach wskazanych w tabeli szkół podstawowych przewidziano środki finansowe na po-
moc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie stanowiącej 0,25 % w stosunku do planowanych 
wynagrodzeń osobowych. 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności klas ”0” w szkołach 
podstawowych. Koszty ogółem tego zadania zamkną się kwotą 1 123 192 zł, w tym wynagro-
dzenia wraz z narzutami 1 047 965 zł. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i finansowania oddziałów przedszkolnych przed-
stawia poniższa tabela.  

Przedszkola przy szkołach podstawowych 

Liczba etatów: Wydatki planowane 

Lp. Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów nauczyciele pozostali ogółem 
Wynagro- 
dzenia i 

pochodne 

Pozo- 
stałe Razem 
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1. SP Nr 2 4 81 4.00 - 4.00 236.460 14.707 251.167 
2. SP Nr 3 2 42 2.00 - 2.00 157.055 10.279 167.334 
3. SP Nr 4 2 44 3.33* - 3.33 179.700 12.955 192.655 
4. SP Nr 5 3 75 3.00 - 3.00 222.600 20.000 242.600 
5. SP Nr 6 1 25 1.00 - 1.00 20.850 2.000 22.850 
7. SP Nr 11 3 75 4.11* - 4.11 231.300 15.286 246.586 
8. Razem: 15 342 17.44 - 17.44 1.047.965 75.227 1.123.192 

 
* w tym etat pracownika przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia. 
 

Rozdział 80104 Przedszkola. 

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 4 255 148 zł. W kwocie tej mieszczą się 
wydatki na: 

- 2 miejskie przedszkola publiczne – 1 855 148 zł, 
- dotacje do 5 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punktu przedszkolnego – 2 220 000 zł, 
- zwrot innym gminom kosztów udzielonej przez nie dotacji do niepublicznych przedszkoli 
działających na ich terenie w związku z przyjęciem do tych przedszkoli dzieci zamieszkałych 
w Nowym Targu – 130 000 zł. 
- rezerwa na rozliczenie dotacji za 2012 r. i w 2013 do niepublicznych przedszkoli – 50 000 zł 
 

Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania przedszkoli miejskich przedstawia poniższa 
tabela.  

Finansowanie przedszkoli miejskich (wydatki bieżące) 

Liczba etatów: Wydatki planowane 

Lp. Szkoła 
Liczba 
oddzia- 

łów 

Liczba 
uczniów naucz. pozost. ogółem 

Wynagro- 
dzenia i 

pochodne 

Pozo- 
stałe Razem 

1. P Nr 2 5 125 9.22 5.50 14.72 714.650 121.145 835.795 
2. P Nr 4 7 175 12.04 7.50 19.54 873.400 145.953 1.019.353 
3. Razem: 12 300 21.26 13.00 34.26 1.588.050 267.098 1.855.148 

 
Projektuje się, że do 12 oddziałów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

miasto Nowy Targ uczęszczać będzie średniorocznie 300 dzieci. Stan zatrudnienia nauczycie-
li w przedszkolach publicznych na zbliżonym poziomie z 2011 r. (wzrost 0.12 etatu), a pozo-
stałych pracowników wyższy o 1.33 etatu.  

Miesięczne wydatki gminy na jednego wychowanka przedszkola publicznego po 
uwzględnieniu wszystkich wydatków przedszkoli wykazanych w innych rozdziałach, w kwo-
cie 473,97 zł. Uwzględniając obowiązujące zasady dotowania niepublicznych przedszkoli 
miesięczna dotacja do jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2013 r. stanowić 
będzie kwotę 355,48 zł, a niepublicznego punktu przedszkolnego 189.59 zł.  

Zgodnie ze zgłoszeniami do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie 
miasta Nowego Targu planuje się, że będzie uczęszczać 528 dzieci. 

Rozdział 80110 Gimnazja 

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie 7 933 267 zł. Wydatki bieżące na 
utrzymanie dwóch gimnazjów w kwocie 7 933 267 zł, w tym wynagrodzenia wraz 
z narzutami 6 779 900 zł. 
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W roku szkolnym 2013/2014 rozpocznie działalność w Nowym Targu niepubliczne gimna-
zjum (20 uczniów i uczennic), dla którego w 2013 r. projektuje się dotację w kwocie 
34 667 zł. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia, ilości uczniów o raz finansowania poszczególnych 
gimnazjów ilustruje tabela.  

Finansowanie gimnazjów (wydatki bieżące). 

Liczba etatów: Wydatki planowane* 

Lp. Szkoła 
Liczba 
oddział 

Liczba 
uczniów nauczyciele pozostali ogółem 

Wynagro- 
dzenia  

i pochodne 

Pozo- 
stałe 

Razem 

1. G Nr 1 21 501 50.03 10 60.03 3 247 900 561 400 3 809 300 
2. G Nr 2 21 481 46.62 10 56.62 3 532 000 557 300 4 113 700 
2. Razem 42 982 96.65 20 116.65 6 779 900 1 118 700 7 923 000 

W planach poszczególnych szkół przewidziano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 
stanowiącej 0,25 % w stosunku do planowanych wynagrodzeń osobowych. 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. 

W tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie 216 700 zł, na pokrycie kosztów związanych 
z  dojazdami uczniów do Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4 oraz koszty transportu 
dzieci niepełnosprawnych z ich miejsca zamieszkania do szkół w specjalnych ośrodkach 
szkolno-wychowawczych.  

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół. 

Przewiduje się koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli, 
który zatrudnia 7 osób, w kwocie 547 500 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 
480 000 zł.  

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 

Zaplanowane wydatki rozdziału wynikają z obowiązku nałożonego na gminę przez ustawę 
Karta Nauczyciela. W szczególności wydatki te przeznaczone będą na dopłaty do czesnego 
dla podnoszących kwalifikacje nauczycieli oraz organizowane szkolenia i seminaria. 
W pozycji tej zaplanowana jest kwota 19 362 zł dla przedszkoli, kwota 81 300 zł dla szkół 
podstawowych oraz kwota 42 181 zł dla gimnazjów 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne. 
 
Wydatki rozdziału w kwocie 347 930 związane są z zatrudnieniem pracowników seg-

mentu żywieniowego i przygotowywaniem posiłków dla dzieci uczęszczających do przed-
szkoli publicznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rodzice dzieci uiszczają tylko opłaty 
za tzw. wsad do kotła (surowce i półprodukty do sporządzania posiłków), które gromadzone 
są na wyodrębnionych rachunkach przedszkoli. 

 
Liczba etatów: Wydatki planowane  

Liczba osób 
żywionych  Lp. Szkoła 

ogółem 
w tym 
dzieci 

naucz. pozost. ogółem 
Wynagro- 
dzenia i 

pochodne 

Pozo- 
stałe 

Razem 

 

1. P Nr 2 132 125 - 5 5 144 590 31 170 175 760  
2. P Nr 4 188 175 - 5 5 138 600 33 570 172 170  
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3. Razem: 320 300 - 10 10 283 190 64 740 347 930  

Rozdział 80195 Pozostała działalność 

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale projektuje się wydatki na zadania jak 
w poniższej tabeli: 

 
Lp Nazwa zadania Plan wydatki 

(zł) 

1 Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z nieuzyskanie średnich wynagrodzeń 
miesięcznych gwarantowanych ustawą w ramach poszczególnych stopni awansu zawo-
dowego  

46.000 

2. Odpis w kwocie 1150 zł na z.f.ś.s dla 180 emerytów i rencistów nauczycieli. 207.000 
3. Odpis na fundusz nagród Burmistrza Miasta przyznawanych dla nauczycieli 69.000 
4. Wynagrodzenie ekspertów z listy MEN uczestniczących w 12 posiedzeniach Komisji 

Egzaminacyjna na stopień nauczyciela mianowanego. 
4.000 

5. Organizacja miejskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 4.500 
6. Zabezpiecz organizacji sportu i rekreacji na obiektach „Orlika” przy SP Nr 2, Nr 3 i G 

Nr 1. 
101.500 

7. Organizacja Przeglądy Twórczości Dzieci i Młodzieży w MOK. 600 
8. Nagrody rzeczowe (książkowe) dla uczniów za ich osiągnięcia w nauce i sporcie.  8.200 
9 Program pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie 

N. Targu”. 
74.800 

10. Biuro projektu pt.” Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na 
terenie N. Targu”. Wynagrodzenie koordynatora i 2 asystentów  

14.300 

11. Organizacja wycieczki jednodniowej krajoznawczej - edukacyjnej, dla wyróżnionych 35 
uczniów i uczennic klas IV-VI i 35 z gimnazjów szczególnie aktywnych w przedsię-
wzięciach szkolnych ekologicznych, samorządowych, 
artystycznych, w sporcie szkolnym (82 osoby).  

14.000 

Dział 803 Szkolnictwo wyższe 

Zgodnie z sugestiami radnych Rady Miasta Nowy Targ proponowana w rozdziale 80395 
kwota 33 000 zł wsparcia zadań inwestycyjnych Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Targu koresponduje z prawie tożsamą liczbą mieszkańców Nowego 
Targu. 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 850 000 zł przeznaczone są na sfinansowania dzia-
łań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się kwotę 10 000 zł, a na prze-
ciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 840 000 zł, w tym m.in.: 

• prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych przez placówki szkolno - wy-
chowawcze sektora finansów publicznych 186 000 zł, 

• programy profilaktyczne, kampanie, festyny, kolonie, półkolonie i zimowiska profi-
laktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych, programy terapeutyczne, pomoc psycholo-
giczna – 240 000 zł, 

• utrzymanie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych – 22 000 zł, 

• dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących 
zadania własne miasta w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego 
90 000 zł, 

• dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących 
zadania własne miasta z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 80 000 zł, 
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• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2 000 zł, 
• dofinansowanie budowy miejskiej pływalni - 220 000 zł. 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Na zadania z zakresu opieki społecznej planowana jest kwota 13 528 789 zł, w tym na: 

1. opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki społecznej na terenie kraju kwota 
700 000 zł,  

2. finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy 
kwota 342 000 zł, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu, zadanie w całości finansowane jest z dotacji 
Wojewody Małopolskiego,  

3. zadania w zakresie rozdziału – Rodziny zastępcze (piecza zastępcza) kwota 5 000 zł 
4. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 8 588 500 zł (zadanie 

zlecone – finansowane z dotacji kwotą 8 558 500 zł oraz z dochodów własnych kwotą 
30 000 zł), w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 147 224 zł oraz kosz-
ty obsługi tego zadania kwota 411 276 zł finansowane z dotacji, oraz kwota 30 000 zł na 
obsługę tych zadań z dochodów własnych, 

5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaję-
ciach w centrum integracji społecznej - zadanie częściowo zlecone częściowo traktowane, 
jako zadanie własne gminy - finansowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie  
22 159 zł, dotacją celową na zadania własne gminy 21 567 zł oraz ze środków własnych 
w kwocie 6 000 zł - łączna kwota wydatków 49 726 zł,  

6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie 
własne) przewidywana kwota wydatków 432 000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa do 
zadań własnych w kwocie 150 249 zł na dofinansowanie tego zadania. W kwocie wydat-
ków są również środki własne na dofinansowanie projektu pomocowego PO KL w kwocie 
22 000 zł, 

7. dodatki mieszkaniowe kwota 880 000 zł. Kwota ta obejmuje tylko środki własne z budże-
tu miasta. Począwszy od 2004 roku zadanie to w pełni finansowane jest z własnych środ-
ków budżetu miasta,  

8. zasiłki stałe, zadanie własne kwota 290 000 zł w tym dotacja z budżetu państwa na dofi-
nansowanie tego zadania w kwocie 244 598 zł,  

9. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, który zatrudnia 19 pracowników merytorycz-
nych, 1 osobę do obsługi oraz 10 pracowników świadczących usługi opiekuńcze w łącznej 
kwocie 1 535 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 1 350 000 zł. Utrzymanie 
Ośrodka dofinansowuje kwotą 201 301 zł budżet państwa w formie dotacji na realizację 
zadań własnych gminy, w tym kwota 7 680 zł przeznaczona jest na realizacje zadań w za-
kresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

10. zadanie zlecone w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych kwota 8 424 zł - w całości finansowana dotacją, 

11. pozostała działalność kwota 698 139 zł, która przeznaczona jest na: 
− na dożywianie dzieci oraz dorosłych, którym przysługuje to świadczenie, na ten cel za-

planowano wydatki w kwocie 493 149 zł, w tym środki miasta 250 000 zł i środki z do-
tacji do zadań własnych w kwocie 243 149 zł oraz kwota 16 990 zł na dofinansowanie 
projektu pomocowego POKL, 

− dotację w kwocie 150 000 zł do działalności Stacji Caritas, 
− dotację w kwocie 38 000 zł do zadań w zakresie utrzymania stołówki dla osób nieza-

radnych życiowo. 
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Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planowana jest kwota 280 810 zł, 
w tym kwota 249 610 zł na realizację projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez środki pomocy społecznej POKL” oraz kwota 15 000 zł z przeznaczeniem na 
dotację dla organizacji zajmujących się aktywizacją środowiska seniorów. W rozdziale tym 
zaprojektowano również kwotę 16 200 zł, kwota ta to dotacja do niepublicznego żłobka, w 
którym prowadzona jest opieka dla 6 dzieci.   

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez przedszkola miejskie planuje 
się wydatki w kwocie 32 500 zł. 

Planuje się realizację wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, 
którym to świadczenie przysługuje, w kwocie 370 000 zł w roku szkolnym 2013 ze środków 
budżetu miasta. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 
20 136 600 zł, w tym na zadania bieżące kwota 5 777 400 zł i na zadania inwestycyjne kwota 
14 359 200 zł. Zadania tego działu realizuje Urząd Miasta, Miejski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji oraz Miejski Zakład Komunikacji. 
W ramach tych zadań planuje się finansować zadania w następujących tytułach:  

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Zadania bieżące realizuje MZWiK w ramach swojej statutowej działalności. W 2013 roku 
planuje się przekazanie dopłaty z budżetu miasta do cen odbioru ścieków w łącznej kwocie 
550 000 zł.  

W ramach wydatków bieżących w kwocie 50 000 zł sfinansowane zostanie utrzymanie kana-
lizacji deszczowej na terenie miasta. 

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przekazanie dla MZWiK dotacji w kwocie 
13 000 000 zł, na realizację programu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej 
pn. „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu”  

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów nakładających na gminy obowiązki w za-
kresie gospodarki odpadami zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 2 000 000 zł na wy-
datki związane z tymi obowiązkami od miesiąca lipca 2013 r. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wydatki te winny być sfinansowane z opłat zebranych na terenie danej gminy. 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 

Przewiduje się, że w ramach wydatków bieżących będą finansowane przez Urząd Miasta 
kwotą 300 000 zł następujące zadania: 

1. letnie utrzymanie czystości na terenie miasta kwota 200 000 zł – zadanie realizowane 
będzie przez Miejski Zakład Komunikacji w ramach dotacji przedmiotowej z budżetu 
miasta, 

2. oczyszczanie ulic miasta po zimie i inne wydatki kwota 50 000 zł, 
3. czyszczenie rowów i sprzątanie przydrożnych terenów– 50 000 zł. 
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Planuje się, iż ZGZiR na utrzymanie pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z utrzy-
maniem czystości w mieście (opróżnianie koszy, zakup nowych koszy w miejsce zniszczo-
nych, sprzątanie letnie i zimowe chodników miejskich) wydatkować będzie kwotę 928 400 zł, 
w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 680 000 zł.  

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Zadania bieżące z tego zakresu w całości na terenie miasta realizuje ZGZiR. Planuje się, 
że Zakład w ramach wydatków na to zadanie wydatkować będzie kwotę 742 600 zł, w tym 
wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 560 000 zł. 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Planuje się wydatki w kwocie 30 000 zł z tytułu zwrotu udziałów wniesionych przez miesz-
kańców na realizację programu gazyfikacji miasta. 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta oraz konser-
wacją tego oświetlenia w 2013 roku zamkną się kwotą 722 000 zł, w tym m.in.: 

• zakup energii - 490 000 zł, 
• zakup usług remontowych i pozostałe wydatki – 195 000 zł, 
• pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprawności oświetlenia, w tym dzierżawa 

słupów od Zakładu Energetycznego – 32 000 zł 
• zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy-
stanie ze środowiska 

Planowane są wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 170 000 zł zgodnie z obo-
wiązkiem nałożonym przez ustawę Prawo ochrony środowiska, że dochody z tytułu gospo-
darczego wykorzystania środowiska winny być przeznaczane na realizację zadań związanych 
z ochroną środowiska. Planuje się, że dochody z tego tytułu w 2013 r. wyniosą 170 000 zł 
i taką samą kwotę planuje się na wydatki związane z ochroną środowiska. W ramach tej kwo-
ty planuje się: 
− realizacja programu unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Miasto Nowy Targ  – 30 000 zł, 
− organizacja akcji sprzątania miasta, likwidacji „dzikich wysypisk” – 30 000 zł, 
− organizacja konkursów i innych zadań propagujących ochronę środowiska – 25 000 zł, 
− monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych  oraz dodatkowe pra-

ce bieżące na składowisku wynikające z realizacji monitoringu składowiska –  
11 000 zł, 

− kontrola cieków wodnych, wykonanie opinii i ekspertyz do prowadzonych postępowań 
administracyjnych 15 000 zł, 

− inne zadania w zakresie ochrony środowiska 7 000 zł. 
 
W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 50 000 zł – wspieranie proekologicz-
nych działań społeczności miasta Nowy Targ wynikających z ochrony powietrza na terenie 
Gminy Miasto Nowy Targ a polegających na udzieleniu dotacji na działania zmierzające do 
ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ 
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Rozdział 90095 Pozostała działalność 

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki ogółem w kwocie 1 642 600 zł, w tym zada-
nia bieżące kwota 333 400 zł oraz kwota 1 309 200 zł na zadania inwestycyjne opisane w za-
łączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej. 

W ramach wydatków bieżących planuje się: 

1. wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów kwota 60 000 zł, 
2. realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt kwota 65 000 zł, 
3. wydatki związane z utrzymaniem dozoru na kotłowni centralnej kwota 56 000 zł, 
4. energia elektryczna Kotłownia Centralna oraz szalety miejskie kwota 37 000 zł, 
5. montaż, utrzymanie i doposażenie dekoracji świątecznej miasta oraz utrzymanie fon-

tanny oraz pozostałe wydatki kwota 90 400 zł,  
6. przeprowadzenie akcji „Upiększania zielenią centrum miasta” kwota 25 000 zł. 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Środki w kwocie 2 077 800 zł planuje się przeznaczyć na: 

1. sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich oraz wydawnictw i pozostałych wy-
datków kwotą 194 800 zł, w tym dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzą-
cych działalność nie nastawioną na zyski, a realizujących zadania własne miasta w za-
kresie imprez promujących kulturę miasta, środowisko twórcze i dziedzictwo kultu-
ralne kwota 85 000 zł,  

2. dotację w kwocie 1 250 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, 
3. dofinansowanie w ramach porozumień działalności obcych instytucji kultury działają-

cych na terenie miasta Nowego Targu tj. Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych 
kwotą 13 000 zł, 

4. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na działal-
ność statutową kwota 620 000 zł, 

Dział 926 Kultura fizyczna 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 22 764 200 zł, w tym wydatki bieżące kwota  
2 034 200 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20 730 000 zł. 

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na: 

1. utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta będących w administracji ZGZiR, 
które mają się zamknąć kwotą 1 175 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 
kwota 455 000 zł, 

2. dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów pu-
blicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej 
– kwota 300 000 zł, 

3. środki na stypendia dla sportowców 250 000 zł, 
4. finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinan-

sowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościo-
wych, nagród, przygotowanie i utrzymanie tras narciarskich, organizacja VI Biegu 
Podhalańskiego itp. – 45 000 zł,  

5. realizację programów z zakresu sportu skierowanych do dzieci z nowotarskich szkół 
podstawowych – kwota 64 200 zł, 

6. ponadto w związku z planowanym uruchomieniem miejskiej pływalni zabezpieczono 
kwotę 200 000 zł na bieżące wydatki. 
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W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań: 

Budowa krytej pływalni miejskiej 12 230 000 

Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w 
ramach programu rewitalizacji 

8 500 000 

 

I I .  P R Z Y C H O D Y  I  R O Z C H O D Y  
 

Planowany budżet miasta na 2013 rok zamknie się deficytem w kwocie 18 000 000 zł, któ-
ry zostanie sfinansowany saldem przychodów i rozchodów. 
W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 25 500 000 zł zakłada się przychody 
w kwocie 25 300 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek preferencyjnych przewidzianych do 
zaciągnięcia na sfinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, sfinansowa-
nie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 
przychody w kwocie 200 000 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu miasta. 
 
Rozchody budżetowe związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane 
zostały w kwocie 7 300 000 zł. W ramach rozchodów została również zaplanowana kwota 
200 000 zł na pożyczki dla podmiotów realizujących zadania własne gminy. 
 

Prognoza spłaty zadłużenia nie spowoduje zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do re-
alizacji w budżecie miasta w 2013 roku. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty 
w 2013 r. będzie stanowić 8%* w porównaniu do przewidywanych dochodów budżetu miasta 
w 2013 roku (maksymalny wskaźnik to 15%). Przewiduje się, że na koniec 2013 roku zadłu-
żenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych 
zamknie się kwotą 69 816 148 zł (łącznie z pożyczkami przewidzianymi do zaciągnięcia 
w 2013 r.). Poziom zadłużenia wyniesie 53,3%* w stosunku do przewidywanych dochodów 
budżetu miasta przyjętych na 2013 rok (maksymalny wskaźnik 60%). 
 
*z uwzględnieniem art. 169 i 170 ustawy z dnia 30.05.2005 r. o finansach publicznych, 
z których wynika, że zadłużenie jak również jego spłaty wynikające z realizacji programów 
z udziałem środków z Unii Europejskiej nie są wliczane do w/w wskaźników. 


