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OBJAŚNIENIA DO BUD ŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2014 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 (tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 80 poz. 526). Unormowania szczegółowe dotyczące poszczególnych ro-
dzajów dochodów budżetowych mają rozstrzygnięcia w przepisach – ustawach regulujących 
kwestie tych dochodów. Gmina może dowolnie kształtować swoje dochody tylko w granicach 
określonych przepisami prawa. Planując dochody budżetowe na 2014 rok brano pod uwagę 
ciążące na gminie obowiązki, potrzeby społeczne oraz możliwości uzyskania określonych 
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 2013 rok. Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały w oparciu 
o informacje otrzymane od Wojewody Małopolskiego. Kwoty subwencji i udziałów we 
wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych określone zo-
stały w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Ostateczne dane o kwotach 
środków z budżetu państwa budżet miasta otrzyma po przyjęciu ustawy budżetowej na 2014 
rok. Wówczas może się okazać, że koniecznym będzie wprowadzenie stosownych zmian w 
budżecie miasta. 

Ponadto w budżecie zaplanowano dochody z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podat-
ku VAT za okres luty 2009 – styczeń 2011 w związku ze złożonymi korektami deklaracji 
VAT-7. 

Planowane dochody budżetowe na 2014 rok zamykają się kwotą 116 300 000 zł, w tym 
dochody bieżące w kwocie 97 900 000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 18 400 000 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 66 109 001 zł, w tym: 

- podatki i opłaty lokalne w kwocie 20 217 000 zł, 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 

19 900 000 zł, 
- dochody z mienia gminnego w kwocie 6 621 800 zł, 
- opłata za gospodarowanie odpadami 4 200 000 zł, 
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 880 000 zł, 
- pozostałe dochody 14 290 201 zł, w tym zwrot podatku VAT 10 342 290 zł, 

2. subwencja ogólna w kwocie 20 271 825 zł, na która składają się: 
- część oświatowa – 17 598 929 zł, 
- część wyrównawcza, podstawowa – 2 672 896 zł, 

3. dotacje celowe z budżetu państwa kwota 11 395 236 zł, w tym: 
- na bieżące zadania zlecone ustawami kwota 9 078 816 zł, 
- na realizację własnych zadań bieżących kwota 2 316 420 zł, 

4. pozostałe dotacje, w tym głównie z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 
kwota 567 528 zł, 

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 17 956 410 zł. 
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W tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej dokonano zestawienia dochodów za 2014 r. we-
dług planu na dzień 29.10. z dochodami planowanymi na rok 2014. Jak widać z przedstawio-
nego zestawienia planowane dochody na 2014 rok są wyższe od planowanych dochodów 
z roku 2013 o 19,4%. Na tak duży wzrost największy wpływ mają środki z Unii Europejskiej 
jak również planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT. Ponadto znacząco wyższe są 
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (w 2013 r. dochody dotyczyły półrocza w 2014 r. 
dochody będą realizowane przez cały rok) oraz dochody zaplanowane z tytułu działalności 
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym głównie z miejskiej pływalni. Dochody z tytu-
łu środków z Unii Europejskiej planowane są w kwocie niemal 18 mln zł. 

Wyższe są dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 
o 2,7%, tj. o 500 tys. zł. 

Niższe są planowane dotacje z budżetu państwa o 16,8%, tj. o 2,3 mln zł, jest to związane 
z otrzymaniem w 2013 r. dotacji na budowę basenu w kwocie 3 mln zł. Można się spodzie-
wać, że dotacje do zadań bieżących zostaną zwiększone w trakcie roku. 

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały na poziomie zbliżo-
nym do 2013 r. 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco: 
 
Dział 020 Leśnictwo 
 
Planowane dochody w kwocie 2 000 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. Gmina Nowy Targ przekaże kwotę 376 213 zł, a Gmina Szaflary kwotę 
46 315 zł. 
Planuje się, że do budżetu wpłynie kwota 1 400 000 zł z tytułu realizacji programu pn. 
„Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu”. 
Oprócz tego zaplanowano w tym dziale następujące dochody: 
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 118 000 zł, 
- dochody z parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej 40 000 zł, 
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na koszty oczyszczania drogi woje-
wódzkiej 10 000 zł. 
 
Dział 630 Turystyka 
W dziale tym planuje się dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu refundacji wydatków ponie-
sionych w 2013 r. przez miasto na realizację projektów dofinansowanych z UE. 
 
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 
składników mienia gminnego. Łączne planowane dochody zamykają się kwotą 6 200 000 zł, 
w tym 
1. dochody bieżące w łącznej kwocie 5 200 000 zł: 

− dochody z najmu i dzierżawy – 3 200 000 zł,  
− dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 670 000 zł, 
− odsetki od sprzedaży na raty i pozostałe – 30 000 zł, 
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− wpływy z różnych dochodów kwota – 1 300 000 zł (zwroty wnoszone przez najemców 
z tytułu mediów, dotyczy to głównie lokali komunalnych obsługiwanych przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o.), 

2. dochody majątkowe w łącznej kwocie 1 000 000 zł ze sprzedaży mienia gminnego. 
 
Dział 710 Działalność usługowa 
 
W dziale tym planuje się wpływy z tytułu opłat cmentarnych w kwocie 550 000 zł.  
 
Dział 750 Administracja publiczna 
 
W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 389 871 zł, w tym: 
− z tytułu dotacji na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie – 324 836 zł, 
− z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz z lokat – 

40 000 zł, 
− z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w administrowaniu Urzędu Miasta – 25 000 zł, 
− wpływy w postaci 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

państwowej - 35 zł.  
 
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
 
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji reje-
stru wyborców w kwocie 5 730 zł. 
 
Dział 752 Obrona narodowa 
 
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 800 zł to dotacja celowa na zadania zlecone. 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 
W dziale tym planuje się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu mandatów karnych nakłada-
nych przez Straż Miejską  
 
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 
41 012 000 zł z następujących tytułów: 

1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 18 800 000 zł, 
2. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1 100 000 zł, 
3. z podatków i opłat lokalnych, w tym: 

− z podatku od nieruchomości kwota 14 900 000 zł, 
− z podatku rolnego kwota 81 000 zł,  
− z podatku leśnego kwota 50 000 zł, 
− z podatku od środków transportowych kwota 520 000 zł, 
− z wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 

120 000 zł, 
− z podatku od spadków i darowizn kwota 170 000 zł, 
− z wpływów z opłaty skarbowej kwota 1 500 000 zł, 
− z opłaty targowej kwota 1 600 000 zł, 
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− z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 880 000 zł, 
− z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 1 050 000 zł, 
− z różnych opłat 16 000 zł, 
− wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 

kwota 100 000 zł (renta planistyczna), 
− z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 90 000 zł, 
− rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 

35 000 zł. 

Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została zaplanowana w kwocie 
nieco niższej niż wynika to z szacunków Ministerstwa 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. Realiza-
cja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem okre-
ślonym w uchwale budżetowej, z powodów, na które miasto nie ma bezpośredniego wpływu. 
W związku z powyższym, faktyczne dochody miasta mogą być większe lub mniejsze od tych 
wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Ministerstwo wpły-
wy te szacuje na kwotę ok. 18.900.000 zł, mając na względzie ostatnie lata, w których docho-
dy te były niższe niż szacunki Ministerstwa, w budżecie miasta na 2014 r. założono kwotę 
18.800.000 zł. Wpływy z tytułu tego podatku są na bieżąco analizowane i w razie konieczno-
ści będą one korygowana w trakcie roku. 
 
Dział 758 Różne rozliczenia 
 
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowić będzie kwotę 20 271 825 zł, w tym: 

− oświatowa 17 598 929, 
− wyrównawcza 2 672 896. 

 
W tym dziale zaplanowane zostały dochody w wysokości 10 342 290 zł, w tym kwota 
7 042 290 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za okres luty 2009-styczeń 
2011 w związku ze złożonymi korektami deklaracji VAT-7 oraz kwota 3 300 000 zł z tytułu 
zwrotu podatku VAT od realizowanych przez miasto w 2014 r. inwestycji. 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
 
W dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę 1 953 000 zł, w tym: 
− z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki 

oświatowe – 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 – 129 000 zł, 
− środki otrzymane z gmin sąsiednich, z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przed-

szkoli nowotarskich – 82 000 zł, 
− dochody z tytułu realizacji programu „Poznaj i baw się w Euroregionie TATRY - mały 

przewodnik” kwota 74 800 zł, 
− w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty w budżecie miasta zaplanowana jest 

dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 500 000 zł, jako rekompensata za zmniejszenie 
opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, 
kwota ta została oszacowana w oparciu o uzyskane informacje i szacowaną liczbę dzieci 
w przedszkolach prowadzonych na terenie miasta. 
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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 
8 747 450 zł, w tym na: 
− świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota – 
8 375 770zł, 

− ośrodki wsparcia kwota – 342 000 zł, 
− składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestni-
czące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota – 21 256 zł, 

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

816 420 zł, w tym na: 
− dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 186 205 zł, 
− zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 

kwota 148 700 zł, 
− zasiłki stałe kwota 253 200 zł, 
− składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad-

czenia z pomocy społecznej kwota – 19 071 zł, 
− na pozostałą działalność (dofinansowanie dożywiania) kwota 209 244 zł, 

3. wpływy z usług opiekuńczych kwota – 80 000 zł, 
4. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej 

kwota – 16 500 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 – 49 976 zł, 
8. inne dochody – 7 000 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 ścieko-

wej w Nowym Targu” w kwocie 10 000 000 zł, będzie to refundacja wydatków poniesio-
nych końcem 2013 r. oraz wydatków zaplanowanych do poniesienia w roku 2014, 

− wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 140 000 zł,  
− różnych opłat kwota 80 000 zł, 
− usług porządkowych jak również utrzymania zieleni świadczonych przez Zakład Gospo-

darczy Zieleni i Rekreacji w kwocie 95 000 zł, 
− opłaty produktowej w kwocie 1 000 zł, 
− opłata śmieciowa 4 200 000 zł. 
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Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
W dziale tym planuje się środki z dotacji z Powiatu Nowotarskiego w kwocie 53 000 zł na 
wspólne prowadzenie Biblioteki Publicznej w tym Powiatowej; środki w kwocie 60 000 zł 
pozyskane przez Urząd Miasta Nowy Targ na realizację projektu w ramach programu Town-
twinning; oraz środki w kwocie 92 000 zł pozyskane na realizację projektu dofinansowanego 
ze środków z Unii Europejskiej pn. „Śladami mało znanych osobliwości przyrodniczych 
i kulturowych wokół Tatr”. 
 
Dział 926 Kultura fizyczna 
 
W dziale tym zaplanowana została dotacja ze środków z Unii Europejskiej i z budżetu Samo-
rządu Województwa Małopolskiego w kwocie 6 mln zł na budowę boisk sportowych w ra-
mach programu „Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewi-
talizacji”. Również w tym dziale zaplanowano dochody nowo powstałej jednostki - Miejskie 
Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 2 130 000 zł, głównie pochodzących z opłat, które 
pobierane będą za wstęp na Miejską Pływalnę (kwota ok. 1 600 000 zł). Ponadto w związku 
z przejęciem od Klubu Sportowego „Gorce” obiektów MHS „Gorce” dochody z tego obiektu 
staną się dochodami miasta, z drugiej jednak strony miasto będzie również ponosić wszystkie 
koszty utrzymania. 
W ramach pozostałej działalności zaplanowano dochody w kwocie 15 000 zł z tytułu opłat 
wpisowych za start w Biegu Podhalańskim. 
Ponadto w dziale tym planowane są dochody realizowane przez Zakład Gospodarczy Zieleni 
i Rekreacji w kwocie 400 000 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 kwocie 75 000 zł, 
− z tytułu odsetek kwota 5 000 zł. 

 
Dane na temat prognozy dochodów budżetowych na 2014 rok w porównaniu do planowanych 
dochodów roku 2013 przedstawia Tabela Nr 2. Z tabeli tej wynika, że nominalnie dochody 
w 2014 roku winny ukształtować się na poziomie o 19,4% wyższym w stosunku do roku 
2013. Jak zostało to wcześniej wyjaśnione na wzrost ten największy wpływ mają kwoty pla-
nowanych 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 dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT, dochodów z obiektów sportowych oraz 
dochodów z tytułu „opłaty śmieciowej”. Dochody majątkowe będą wyższe o kwotę ok. 
5,1 mln zł, a dochody bieżące o kwotę ok. 13,1 mln zł. 
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II. WYDATKI  

Zgodnie z przepisami art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-
nych wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację 
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 2014 r. założono ich utrzymanie na poziomie roku 
2013, a w niektórych przypadkach wydatki te zostały nawet ograniczone. Wyjątek stanowią 
wydatki na oświatę i inne pozycje, na które gmina nie ma żadnego wpływu albo wpływ ten 
jest bardzo ograniczony. 
W budżecie na 2014 r. po raz pierwszy zaplanowano wydatki Miejskiego Centrum Sportu 
i Rekreacji. 
W stosunku do 2013 r. nastąpił znaczący wzrost wydatków na obsługę „systemu śmieciowe-
go”, wynika to z tego, że system ten w 2013 r. funkcjonował od II połowy 2013 r., w 2014 r. 
po raz pierwszy będzie funkcjonował przez cały rok budżetowy. 
 
Limit wydatków budżetowych miasta Nowego Targu na 2014 rok zaplanowano na kwotę 
131 203 000 zł, z tego na: 

• wydatki bieżące kwota 84 140 000 zł, co stanowi 64% wydatków ogółem, 
• wydatki majątkowe kwota 47 063 000 zł, co stanowi 36% wydatków ogółem, 

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na: 
1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 36 529 082 zł, co stanowi 43,4% wydatków bieżą-

cych, 
2. dotacje kwota 9 066 000 zł, co stanowi 10,8% wydatków bieżących m.in.: 

• na dotacje dla instytucji kultury (MOK, Biblioteka) kwota 2 040 000 zł 
• dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizo-

wać zadania własne gminy kwota 1 280 000 zł, 
• dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez pod-

mioty niezaliczone do sektora finansów publicznych kwota 2 970 000 zł, 
• dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (IV Gimnazjum Małopolskiego Centrum 

Edukacji) niezaliczanej do sektora finansów publicznych kwota 150 000 zł, 
• zwrot innym gminom kosztów udzielonej przez nie dotacji do niepublicznych przed-

szkoli działających na ich terenie w związku z przyjęciem do tych przedszkoli dzieci 
zamieszkałych w Nowym Targu – 130 000 zł, 
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• dla zakładów budżetowych kwota 2 331 000 zł, w tym: dla Miejskiego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji kwota 951 000 zł oraz dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 
kwota 1 380 000 zł, 

• dotacja dla Powiatu Nowotarskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
kwota 5 000 zł, 

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie związanych ze świadczeniami z pomocy 
społecznej) 11 049 097 zł, co stanowi 13,1% wydatków bieżących, 

4. obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) kwota 2 270 000 zł, co stanowi 
2,7% wydatków bieżących budżetu miasta, 

5. rezerwy celowe i ogólna w kwocie 420 000 zł, co stanowi 0,5% wydatków bieżących, 
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 

553 500 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących, 
7. pozostałe wydatki kwota 24 222 321 zł, co stanowi 28,8% 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 2013 rok według planu na 29.10.2013 r. z wydatkami planowanymi 
na rok 2014. Jak widać z przedstawionego zestawienia planowane wydatki bieżące na 2014 
rok są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2013 o 5,4%. Wzrost ten wynika z wpro-
wadzenia po stronie wydatków nowego zadania w zakresie gospodarki odpadami w zakresie 
pełnego roku budżetowego (w 2013 r. zadanie realizowane było tylko w II półroczu) oraz 
wydatków, które ponoszone będą przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, w tym głównie 
na miejską pływalnię, wyższe będą również wydatki na oświatę. W pozostałych pozycjach 
wydatki są generalnie na podobnym poziomie lub nawet niższe.  
Wzrost wydatków na wynagrodzenia w niektórych pozycjach budżetu spowodowany jest ko-
niecznością wypłaty różnego rodzaju jednorazowych świadczeń (odprawy emerytalne, nagro-
dy jubileuszowe) jak również koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków z tytułu 
wzrostu dodatków stażowych. 

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 11 800 zł z przeznaczeniem na pielęgna-
cję i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym wynagrodzenie dla leśniczego 
kwota 10 000 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 2014 roku przewiduje się dopłaty z budżetu miasta do 
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cen wody dostarczanej mieszkańcom miasta siecią wodociągową w łącznej kwocie 339 000 zł 
oraz wydatki w kwocie 20 000 zł na utrzymanie ogólnodostępnych miejskich studni. 
 
Dział 600 Transport i łączność 
 
Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” określa się na kwotę 14 039 000 zł. 
W ramach lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji 
przewiduje się dotację przedmiotową do działalności bieżącej w kwocie 1 170 000 zł oraz 
dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 55 000 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. 

 

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się wydać kwotę 11 034 000 zł na 
wydatki bieżące i realizację zadań inwestycyjnych. Przewiduje się, że wydatki bieżące po-
winny zamknąć się kwotą 2 991 000 zł. Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd 
Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. 

I. Wydatki bieżące Urzędu Miasta zaplanowano na kwotę 2 779 000 zł, w tym m.in.: 

− zimowe utrzymanie dróg – 1 900 000 zł, 
− remonty bieżące ulic i mostów – 780 000 zł, 
− oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe - 40 000 zł, 
− wydatki bieżące na obsługę projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europej-

skiej w kwocie 21 000 zł pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej”, 
− pozostałe – 38 000 zł. 

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

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne kwota ogółem 8 043 000 zł, w tym: 

Modernizacja ul. Kolejowej ( odcinek od ul. Krakowskiej do Al. 1000-lecia) 2 130 000 
Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu  3 000 000 
Przebudowa ul. Norwida 700 000 
Modernizacja dróg dojazdowych do miejskiej pływalni w Nowym Targu 500 000 
Modernizacja mostu na Potoku Robów 1 500 000 
Budowa drogi od Al. Tysiąclecia do ul. Waskmundzkiej - dokumentacja 73 000 
Modernizacja ul. Partyzantów 40 000 
Budowa chodnika na os. Bór 100 000 

Dział 630 Turystyka 

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 1 510 000 zł, w tym kwota 1 500 000 zł 
na budowę ścieżek rowerowych oraz kwota 10 000 zł (materiały promocyjne składka człon-
kowska do Małopolskiej Organizacji Turystycznej).  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 3 800 000 zł, w tym: 

• wydatki na utrzymanie lokali komunalnych i socjalnych – 2 600 000 zł (w wydatkach 
tych zawarte są również media, które zwracane są przez lokatorów), 
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• odszkodowania (za przejęte nieruchomości – głównie pod projektowany cmentarz 
i obwodnicę miasta) kwota 900 000 zł, 

• wyburzenie budynków na terenie starego szpitala (znajdujących się na ciągach komu-
nikacyjnych) kwota 60 000 zł, 

• remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 8 kwota 50 000 zł 
• koszty sprzątania targowic przy ul. Bereki i ul. Nadwodniej kwota 51 000 zł, 
• szacunki nieruchomości, operaty geodezyjne i geodezyjno – prawne do komunalizacji, 

ogłoszenia w prasie, podatek od Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach i inne kwota 
139 000 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 430 000 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 1 077 000 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 
inwestycji celu publicznego oraz obsługa komisji architektoniczno-urbanistycznej, 
kwota 500 000 zł, 

2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego kwota 577 000 zł. 

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 280 000 zł planuje się zapłatę za 
dokumentację projektową budowy nowego cmentarza oraz realizację I etapu budowy nowego 
cmentarza. 

Dział 750 Administracja publiczna 

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 11 255 000 zł. 

Utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędu Wojewódzkiego 
zamknie się kwotą 780 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 690 000 zł. 

Zadania te realizuje 11 pracowników Urzędu Miasta. Dodatkowo plan obejmuje również wy-
płatę przewidywanej odprawy emerytalnej. Zadania 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 324 836 zł. 

Wydatki na działalność Rady Miasta zamkną się kwotą 352 000 zł, w tym m.in. diety radnych 
kwota 325 000 zł.  

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, jak również poborem opłaty 
targowej i egzekucją należności budżetowych, zamkną się kwotą 8 976 000 zł, w tym wyna-
grodzenia wraz z narzutami kwota 7 600 000 zł. 

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane są z kosztami za-
trudnienia 97 pracowników merytorycznych oraz 13 pracowników obsługi. Wynagrodzenia 
pracowników Urzędu Miasta wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zamkną się kwotą 
7 390 000 zł. W kwocie wynagrodzeń przewidziana jest wypłata nagród jubileuszowych dla 
11 pracowników, odpraw emerytalnych dla 2 pracowników oraz odprawy Burmistrza zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie dla inkasentów opłaty targowej zaplanowano 
na kwotę 210 000 zł. 
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W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1 356 000 zł wydatki związane z funk-
cjonowaniem Urzędu Miasta zamkną się kwotą 1 190 000 zł, a koszty związane z poborem 
opłaty targowej i egzekucją należności budżetowych zamkną się kwotą 166 000 zł. 

Wydatki ponoszone na Urząd Miasta to: 

� zakup akcesoriów komputerowych, eksploatacyjnych, zakup programów komputerowych 
i licencji, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości – 230 000 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) – 230 000 zł, 

� zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki) – 200 000 zł, 
� odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127 000 zł, 
� wpłaty na PFRON – 90 000 zł, 
� podróże służbowe (w tym wyjazdy na szkolenia) – 55 000 zł,  
� szkolenia pracowników, studia podyplomowe – 50 000 zł,  
� koszty postępowań sądowych – 40 000 zł,  
� usługi telefoniczne (telefony stacjonarne i komórkowe) – 39 000 zł,  
� zakup pomocy naukowych i książek, prenumerata prasy i publikatorów – 35 000 zł,  
� usługi remontowe – 46 000 zł, 
� wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary ochronne, odzież ochronna, inne świad-

czenia wynikające z przepisów bhp), zakup usług zdrowotnych – 23 000 zł,  
� 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 – 1 000 zł. 
 
W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 50 000 zł (firewall, drukarka, klima-
tyzacja do serwerowni, niezbędne programy i sprzęt). 

Na wydatki związane z promocją miasta planuje się wydać kwotę 250 000 zł, są to wydatki 
m.in. na zakup materiałów promocyjnych, w tym: kalendarz na rok następny, nowe wydaw-
nictwa promocyjne (mapy, przewodnik, foldery, film, ulotki, kubki, bannery, ścianka na targi 
turystyczne, publicity), aktualizacja aplikacji mobilnej, aktualizacja wirtualnego spaceru. Or-
ganizacja imprez promujących miasto, w tym: Turniej Tańca o Puchar prof. Mariana Wieczy-
stego, Juwenalia, Festiwal Smaku, Country Piknik, Piknik Lotniczy, start Tour de Pologne 
(negocjacje w trakcie). Koszty energii wykorzystywanej w trakcie miejskich imprez (głównie 
na Rynku). Utrzymanie telebimu (umowa z operatorem, ubezpieczenie), utrzymanie hot spo-
tów WI FI w Rynku i Parku, koszty delegacji krajowych i zagranicznych mających charakter 
promocji miasta. 

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 847 000 zł tytułem wyna-
grodzenia dla firmy doradczej zajmującej się postępowaniami administracyjnymi w zakresie 
odzyskania na rzecz miasta zapłaconego podatku VAT oraz kwota 7 000 zł na składki z tytułu 
członkowstwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz Koalicji Marek Ziem 
Górskich. Kwota wynagrodzenia dla firmy doradczej obliczona została na podstawie kwoty 
zwrotu podatku VAT wynikającego z korekt deklaracji złożonych za okres luty 2009 – sty-
czeń 2011. 

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

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 730 zł planuje się aktualizację reje-
stru wyborców.  
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Dział 752 Obrona narodowa 

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 800 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 966 700 zł w tym: 

1. kwota 87 000 dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ochotni-
czej Straży Pożarnej, 

2. wydatki związane z obroną cywilną kwota 1 700 zł,  
3. utrzymanie Straży Miejskiej składającej się z 14 strażników w kwocie 870 000 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.  

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie 2 270 000 zł na spłatę w 2014 roku 
odsetek od zaciągniętych przez miasto pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji. 
W kwocie tej ujęto również odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia 
w 2014 r.  

Dział 758 Różne rozliczenia  

W ramach działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 93 000 zł oraz rezerwy celowe 
w kwocie 357 000 zł, w tym: na finansowanie skutków zmian płac kwota 100 000 zł, na reali-
zację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 227 000 zł oraz na finanso-
wanie remontów gminnych obiektów kwota 30 000 zł. 

Na rezerwę celową na inwestycje zabezpiecza się kwotę 200 000 zł.  

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 36 000 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 30 229 400 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 30 099 400 zł 
oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 130 000 zł. 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 

Przewiduje się, że wydatki na utrzymanie i rozwój sześciu szkół podstawowych prowadzo-
nych przez miasto Nowym Targu zamkną się kwotą 14.157.000 zł. Planuje się wydatki bieżą-
ce w kwocie 14.097.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z narzutami 11.900.000 zł. 
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Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000 zł, w tym na wykonanie studni głębinowej 
na przy Szkole Podstawowej nr 4 na os. Niwa kwota 30.000 zł oraz na zakup kserokopiarki 
i band do unihokeja kwota 30.000 zł.  

W ramach rozdziału sfinalizowane zostaną także zadania projektu pn. Poznaj i baw się 
w Euroregionie „Tatry” – mały przewodnik, na kwotę 66.500 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 

nauczy
ciele pozostali ogółem 

Wynagro- 
dzenia  i 

pochodne 

Pozo- 
stałe Razem 

1. SP Nr 2 23 459          39.05 9 48.05 2 775 000 440 800 3 215 800 
2. SP Nr 3 12 212 19.84 5 24.84 1 407 000 330 100 1 737 100 
3. SP Nr 4 10 177 16.70 7  23.70 1 339 000 447 100 1 786 100 
4. SP Nr 5 24 521 37.22 11 48.22 2 847 000 388 200 3 235 200 
5. SP Nr 6 9                                                               167 14.17 6.25 20.42 1 148 000 321 400 1 469 400 
6. SP Nr 11 21 441 33.50 7 40.50 2 384 000 202 900 2 586 900 
8. Razem: 99 1977 160.48 45.25 205.73 11 900 000 2 130 500 14 030 500 

 

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 1.130.000 zł, w tym wynagro-
dzenia wraz z narzutami 1.051.000 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 

nauczy
ciele pozostali ogółem 

Wynagro- 
dzenia  i 

pochodne 

Pozo- 
stałe Razem 

1. SP Nr 2 4 98 4.00 - 4.00 234.600 14.600 249.200 
2. SP Nr 3 2 43 2.00 - 2.00 153.500 10.200 163.700 
3. SP Nr 4 2 41 2 - 2 114.100 10.700 124.800 
4. SP Nr 5 4 95 4.67 - 4.67 303.500 22.900 326.400 
5. SP Nr 6 1 26 1.00 - 1.00 67.500 8.900 76.400 
7. SP Nr 11 3 61 4.11* - 4.11 177.800 11.700 189.500 
8. Razem: 16 364 17.78 - 17.78 1.051.000 79.000 1.130.000 

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

Rozdział 80104 Przedszkola. 

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 5 034 000 zł. W kwocie tej mieszczą się 
wydatki na 
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- 2 miejskie przedszkola publiczne – 1 934 000 zł, 
- dotacje do 5 przedszkoli niepublicznych – 2 850 000 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 2013 r. do niepublicznych przedszkoli – 120 000 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 8.60 6.50 15.10 725.000 121.200 846.200 
2. P Nr 4 7 184 12.49 8 20.49 925.000 162.800 1.087.800 
3. Razem: 12 309 21.09 14.50 35.59 1.650.000 284.000 1.934.000 

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

miasto Nowy Targ uczęszczać będzie średniorocznie 309 dzieci. Miesięczne wydatki gminy 
na jednego wychowanka przedszkola publicznego w kwocie 586,68 zł (po uwzględnieniu 
wydatków w rozdziale 80104,80146 i 80148).  

Zgodnie ze zgłoszeniami do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów 
przedszkolnych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Targu planuje się, że będzie 
uczęszczać 576 dzieci. Uwzględniając obowiązujące zasady dotowania niepublicznych przed-
szkoli miesięczna dotacja do jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2014 r. 
stanowić będzie  kwotę 440,01 zł, a niepublicznego punktu 234,67 zł.  

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 

W ramach tego rozdziału finansowana będzie za kwotę 140 000 zł działalność 3 oddziałów 
przedszkolnych: przy ul. Ustronie, Klikuszówka i Al. Tysiąclecia. 

Rozdział 80110 Gimnazja 

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie 7 918 000 zł. Wydatki bieżące na 
utrzymanie dwóch gimnazjów to kwota 7 708 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 
6  600 000 zł. 

Zgodnie ze zgłoszeniem o liczbie uczniów do niepublicznego gimnazjum (40 uczniów 
i uczennic), projektuje się dotację w kwocie 150.000 zł. 

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 60.000 zł projektuje się w Gimnazjum Nr 2 
utwardzenie nawierzchni od strony wschodniej dla zabezpieczenia drogi dla pojazdów ratow-
niczych i zaopatrzenia. 

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia, ilości uczniów o raz finansowania poszczególnych 
gimnazjów ilustruje tabela.  
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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 21 520 47,28 10 57.28 3 170 000 546 000 3 716 000 
2. G  Nr 2 19 498 45.06 10 55.06 3 430 000 562 000 3 992 000 
3. Razem 40 1018 92.34 20 112.34 6 600 000 1 108 000 7 708 000 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. 

Wydatki w kwocie 188 000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dojazdami 
uczniów do Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4  oraz koszty transportu dzieci niepeł-
nosprawnych z ich miejsca zamieszkania do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych. Z tej formy wsparcia prze dziesięć miesięcy w roku korzysta co miesiąc ok. 
200 uczniów. 

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół. 

Przewiduje się koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli, 
w kwocie 567 000 zł, w tym kwota 489 500 na wynagrodzenia z pochodnymi dla 7 pracowni-
ków, kwota 67 500 zł na bieżące potrzeby jednostki oraz kwota 10 000 zł na zakup sprzętu 
komputerowego i oprogramowania. 

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 

Obowiązek finansowego wspierania nauczycieli w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym 
wynika z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Odpis na to zadanie zaprojektowano w wyso-
kości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli. 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 19.000 zł dla przedszkoli, kwota 80.000 zł 
dla szkół podstawowych oraz kwota 41.000 zł dla gimnazjów. 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne. 
Wydatki rozdziału w kwocie 355 400 zł związane są z zatrudnieniem pracowników 

segmentu 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 2 135 125 - 5 5 145 800 30 800 176 600 
2. P Nr 4 199 184 - 5 5 144 200 34 600 178 800 
3. Razem: 334 309 - 10 10 290 000 65 400 355 400 
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Rozdział 80195 Pozostała działalność. 

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale wydatków projektuje się zabezpieczenie pra-
cy 8 animatorów sportu na boiska „Orlik” (106 000 zł) oraz realizację zadań na kwotę 
494 000 zł jak w poniższej tabeli: 

 
Lp Nazwa  zadania Plan wydatki  (zł) 

1 Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z nieuzy-
skanie średnich wynagrodzeń miesięcznych gwarantowanych 
ustawą w ramach poszczególnych stopni awansu zawodowe-
go, zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. 

80.000 

2. Odpis  w kwocie 1150 zł na z.f.ś.s dla 180 emerytów i renci-
stów nauczycieli. 

200.000 

3. Odpis na fundusz nagród Burmistrza Miasta przyznawanych 
dla  nauczycieli 

80.000 

4. Fundusz zdrowotny nauczycieli. Odpis w wysokości 0.25% 
od sumy rocznej wynagrodzeń nauczycieli 
 

36.000 

5. Wsparcie szkół dla realizacji program nauki pływania i jazdy 
na łyżwach  uczniowie gł. klas III zajęcia dodatkowe lub 
udział miasta w realizacji projektów Ministerstwa Sportu pn. 
Umiem pływać, Mały Mistrz, Multisport, inne zadania  

88.000 

6. Pozostałe zadania 10.000 
Razem: 

 
494 000 

 
Rozdział 80395 Pozostała działalność. 
 
Zgodnie z  deklaracją miasta w rozdziale 80395 zaprojektowano kwota 33.000 zł na wsparcie 
zadań inwestycyjnych Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym 
Targu. 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 880 000 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 870 000 zł, w tym m.in.: 

• prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych przez placówki szkolno - wy-
chowawcze sektora finansów publicznych 195 000 zł, 

• programy profilaktyczne, kampanie, festyny, kolonie, półkolonie i zimowiska profi-
laktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych, programy terapeutyczne, pomoc psycholo-
giczna – 238 000 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 
130 000 zł, 
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• dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących 
zadania własne miasta z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 80 000 zł, 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dofinansowanie działalności Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej (dotacja dla Powiatu Nowotarskiego) 5 000 zł, 

• dofinansowanie budowy miejskiej pływalni - 150 000 zł, 
• modernizacja placu zabaw na ul. Lubertowicza – 50 000 zł. 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Na zadania z zakresu opieki społecznej planowana jest kwota 13 186 570 zł, w tym na: 

1. opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki społecznej na terenie kraju kwota 
730 000 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 35 000 zł 
4. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 8 406 146 zł (zadanie 

zlecone – finansowane z dotacji kwotą 8 375 770 zł oraz z dochodów własnych kwotą 
30 376 zł), w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 004 497 zł oraz kosz-
ty obsługi tego zadania kwota 401 649 zł finansowane z dotacji, oraz kwota 30 376 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  
22 256 zł, dotacją celową na zadania własne gminy 19 071 zł oraz ze środków własnych 
w kwocie 4 673 zł - łączna kwota wydatków 46 000 zł,  

6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie 
własne) przewidywana kwota wydatków 447 000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa do 
zadań własnych w kwocie 148 700 zł na dofinansowanie tego zadania. W kwocie wydat-
ków są również środki własne na dofinansowanie projektu pomocowego PO KL w kwocie 
25 000 zł, 

7. dodatki mieszkaniowe kwota 820 000 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 298 000 zł w tym dotacja z budżetu państwa na dofi-
nansowanie tego zadania w kwocie 253 200 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 1 537 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 1 350 000 zł. Utrzymanie 
Ośrodka dofinansowuje kwotą 186 205 zł budżet państwa w formie dotacji na realizację 
zadań własnych gminy,  

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

11. pozostała działalność kwota 517 000 zł, która przeznaczona jest na: 
− dożywianie dzieci oraz dorosłych, którym przysługuje to świadczenie, na ten cel zapla-

nowano wydatki w kwocie 477 000 zł, w tym środki miasta 249 756 zł i środki z dotacji 
do zadań własnych w kwocie 209 244 zł oraz kwota 18 000 zł na dofinansowanie pro-
jektu pomocowego POKL, 

− dotację w kwocie 40 000 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 
441 000 zł, w tym: 
- na realizację projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez środki 
pomocy społecznej POKL” kwota 271 000 zł, 
- dotacja w kwocie 155.000 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej – świadczenie 
usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji lecz-
niczej, 
- kwota 15 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji zajmujących się aktywizacją 
środowiska seniorów.  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez przedszkola miejskie planuje 
się wydatki w kwocie 30 000 zł. 

Planuje się realizację wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, 
którym to świadczenie przysługuje, w kwocie 344 000 zł w roku szkolnym 2014 ze środków 
budżetu miasta. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 
22 983 000 zł, w tym na zadania bieżące kwota 8 011 000 zł i na zadania inwestycyjne kwota 
14 972 000 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 2014 roku 
planuje się przekazanie dopłaty z budżetu miasta do cen odbioru ścieków w łącznej kwocie 
612 000 zł.  

W ramach wydatków bieżących w kwocie 20 000 zł sfinansowane zostanie utrzymanie kana-
lizacji deszczowej na terenie miasta. 

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przekazanie dla MZWiK dotacji w kwocie 
12 000 000 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 4 200 000 zł na wy-
datki związane z tymi obowiązkami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki te winny 
być sfinansowane z opłat zebranych na terenie danej gminy. W ramach zaplanowanej kwoty 
sfinansowany zostanie zakup usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w łącz-
nej kwocie ok. 3 945 000 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsłu-
gą systemu w łącznej kwocie 223 000 zł oraz zakup oprogramowania niezbędnego do prawi-
dłowej obsługi systemu kwota 32 000 zł. 
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Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 

Przewiduje się, że w ramach wydatków bieżących będą finansowane przez Urząd Miasta 
kwotą 260 000 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 60 000 zł. 

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 
1 005 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 690 000 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 835 000 zł, w tym 
wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 580 000 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup rębaka do gałęzi za kwotę 22 000 zł, 
który pozwoli usprawnić prace porządkowe, a także pozwoli na zmniejszenie kosztów zago-
spodarowania odpadów komunalnych. 

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 2014 roku zamkną się kwotą 728 000 zł, w tym m.in.: 

• zakup energii - 496 000 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. 

 
W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł planuje się dobudowę oświetlenia 
w ul. Partyzantów, na os. Willowym i os. Bór 
 

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 140 000 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 2014 r. wyniosą 140 000 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, 
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− 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 16 000 zł. 

 
W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 58 000 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. 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki ogółem w kwocie 3 080 000 zł, w tym zada-
nia bieżące kwota 270 000 zł oraz kwota 2 810 000 zł na następujące zadania inwestycyjne: 

Modernizacja i rozbudowa systemów odwod-
nieniowych północnej części Nowego Targu 
od ul. Skotnica 

1 140 000 

Dokumentacja przyszłych inwestycji  220 000 
Modernizacja Miasteczka Komunikacyjnego 1 450 000 

W ramach wydatków bieżących planuje się: 

1. realizację programu opieki nad zwierzętami kwota 124 000 zł, 
2. wydatki związane z utrzymaniem dozoru na kotłowni centralnej kwota 47 000 zł, 
3. energia elektryczna Kotłownia Centralna i inne obiekty komunalne kwota 50 000 zł, 
4. montaż, utrzymanie i doposażenie dekoracji świątecznej miasta, utrzymanie fontanny 

oraz pozostałe wydatki kwota 49 000 zł. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Środki w kwocie 3 402 000 zł planuje się przeznaczyć na: 

1. sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich oraz wydawnictw i pozostałych wy-
datków kwotą 195 000 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. wydatki na organizację spotkania miast partnerskich w ramach środków otrzymanych 
z Unii Europejskich z programu Town-twinning – kwota 60 000 zł, 

3. dotację w kwocie 1 260 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym kwota 100 000 
zł na organizację Jarmarku Podhalańskiego oraz kwota 10 000 zł na zakup wysta-
wienniczego systemu plenerowego, 

4. dofinansowanie w ramach porozumień działalności obcych instytucji kultury działają-
cych na terenie miasta Nowego Targu tj. Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych 
kwotą 15 000 zł, 

5. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na działal-
ność statutową kwota 780 000 zł, w tym 120 tys. zł na remont pomieszczeń biblioteki 
w budynku przy Al. Tysiąclecia 37 oraz wypłatę odprawy emerytalnej dyrektor i na-
gród jubileuszowych dla pracowników, 

6. wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. 
„Śladami mało znanych osobliwości przyrodniczych i kulturowych wokół Tatr” kwota 
92 000 zł. 
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W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została kwota 1 000 000 zł na moderniza-
cję sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Kwota ta stanowi wkład własny w reali-
zację zadania. Zadanie, którego koszt wyceniany jest na kwotę ok. 12 mln zł realizowane bę-
dzie w przypadku uzyskania dofinansowania. 

Dział 926 Kultura fizyczna 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 21 981 000 zł, w tym wydatki bieżące kwota 
4 591 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17 390 000 zł. 

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na: 

1. utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta przekazanych w administrację no-
wopowstałej jednostki – Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (miejski basen, Hala 
Sportowa „Gorce, stadion letni), które mają się zamknąć kwotą 2 627 800 zł, w tym na 
wynagrodzenia i pochodne kwota 992 000 zł, 

2. utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta będących w administracji ZGZiR, 
które mają się zamknąć kwotą 1 175 200 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 
kwota 408 000 zł, 

3. dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów pu-
blicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej 
– kwota 340 000 zł, 

4. środki na stypendia dla sportowców 250 000 zł, 
5. utrzymanie narciarskich tras biegowych – kwota 50 000 zł, 
6. Bieg Podhalański – 40 000 zł, 
7. najem lodowiska kontenerowego – 60 000 zł, 
8. finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dofinan-

sowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów okolicznościo-
wych, nagród, realizację programów z zakresu sportu skierowanych do dzieci z nowo-
tarskich szkół podstawowych – kwota 48 000 zł. 

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację następujących zadań: 

Budowa krytej pływalni miejskiej 4 850 000 

Zakup wyposażenia miejskiej pływalni 100 000 

Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w ramach programu rewitali-
zacji 

12 300 000 

Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej wielobranżowej wraz z ekspertyzą 
konstrukcyjną obiektu MHL 

140 000 

 

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

Planowany budżet miasta na 2014 rok zamknie się deficytem w kwocie 14 903 000 zł, któ-
ry zostanie sfinansowany saldem przychodów i rozchodów. 
W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 25 003 000 zł zakłada się przychody 
w kwocie 21 000 000 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, przy-
chody w kwocie 3 803 000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych 
na rachunku bieżącym budżetu miasta, które przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych 
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kredytów i pożyczek oraz przychody w kwocie 200 000 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielo-
nych z budżetu miasta. 
 
Rozchody budżetowe związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane 
zostały w kwocie 9 900 000 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 2014 roku. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty 
w 2014 r. mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prze-
widuje się, że na koniec 2014 roku zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów zaciągnię-
tych na realizację zadań inwestycyjnych zamknie się kwotą 57 066 061,20 zł (łącznie z po-
życzkami przewidzianymi do zaciągnięcia w 2014 r.). 
Obecne zadłużenie miasta jest wynikiem realizacji w latach 2009-2013 bardzo dużego zakre-
su zadań inwestycyjnych na łączną kwotę aż 170 mln zł. W okresie tym pozyskano dofinan-
sowanie ze źródeł zewnętrznych na kwotę 42 mln zł. Dodatkowo w 2014 r. planuje się reali-
zację kolejnych zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 47 mln zł, przy planowanym pozyska-
niu dotacji w kwocie 21 mln zł. 


