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OBJAŚNIENIA DO BUD ŻETU MIASTA NOWY TARG NA 2018 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 z 2016 roku Dz. U. poz. 198 z późn. zm.). Unormowania szczegółowe dotyczące 
poszczególnych rodzajów 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 
2018 rok brano pod uwagę informacje wynikające z: analiz wykonania budżetu w 2017 r. 
oraz w latach poprzednich; pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów (w zakresie podatku 
PIT i subwencji); pisma otrzymanego od Wojewody Małopolskiego i Krajowego Biura 
Wyborczego (w zakresie dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa i zadania własne 
miasta). 

Opracowany plan dochodów spełnia wymogi określone w ustawie o finansach 
publicznych. Przygotowując plan dochodów kierowano się zasadą realnego i ostrożnego 
szacowania wpływów, opierano się na dotychczasowych doświadczeniach i analizach 
poszczególnych źródeł dochodów. Większość pozycji dochodów zaplanowanych zostało na 
poziomie przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok. Dotacje z budżetu państwa 
zaplanowane zostały w kwotach wynikających z informacji otrzymanych od Wojewody 
Małopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Kwoty subwencji i udziałów we wpływach 
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych określone zostały 
w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów, z tym że mając na uwadze 
doświadczenia z wcześniejszych lat, kiedy w trakcie roku znacząco obniżana była subwencja 
oświatowa, przyjęto wpływy z podatku PIT w kwocie nieco niższej niż wynikająca 
z szacunków Ministerstwa Finansów. Jeżeli w 2018 r. okaże się, że subwencja oświatowa 
będzie niższa, wpływy z tego tytułu zostaną zrekompensowane wpływami z podatku PIT. 
Ostateczne dane o kwotach środków z budżetu państwa będą znane po przyjęciu ustawy 
budżetowej na 2018 rok. Wówczas może się okazać, że koniecznym będzie wprowadzenie 
stosownych zmian w budżecie miasta. 

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok zamykają się kwotą 137 740 000 zł, w tym 
dochody bieżące w kwocie 127 020 000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10 720 000 zł. 
Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach 
publicznych. Dochody majątkowe są to dochody z tytułu sprzedaży majątku, praw 
majątkowych, 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 71 164 023 zł, w tym: 
- podatki i opłaty lokalne w kwocie 22 100 000 zł, 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 

28 500 000 zł, 
- dochody z mienia gminnego w kwocie 7 644 000 zł, 
- opłata za gospodarowanie odpadami 6 000 000 zł, 
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 970 000 zł, 
- pozostałe dochody 5 950 023 zł, 
2. subwencja ogólna w kwocie 23 990 032 zł, na którą składają się: 

- część oświatowa – 21 076 425 zł, 
- część wyrównawcza – 2 913 607 zł, 
3. dotacje celowe z budżetu państwa kwota 35 773 945 zł, w tym: 

- na bieżące zadania zlecone ustawami kwota 30 197 112 zł, 
- na realizację własnych zadań kwota 5 522 433 zł, 
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- na realizację zadań z porozumień – 54 400 zł, 
4. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu 
terytorialnego kwota 812 000 zł, 
5. pozostałe dotacje kwota 200 000 zł - dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego 
na Miasteczko Ruchu Drogowego.  
 

W tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej dokonano zestawienia przewidywanych dochodów 
za 2017 r. z dochodami planowanymi na rok 2018. Jak widać z przedstawionego zestawienia 
planowane dochody na 2018 rok są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów w roku 
2017 o prawie 5 ml zł. Na wzrost ten wpływ mają głównie planowane środki z Unii 
Europejskiej. 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco: 
 
Dział 020 Leśnictwo 
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 000 zł, z tytułu czynszu za najem terenów 
łowieckich. 
 
Dział 600 Transport i łączność 
W dziale tym zaplanowano następujące dochody: 
- dotacje z  sąsiednich gmin na zadania z zakresu komunikacji publicznej świadczone przez 
Miejski Zakład Komunikacji w kwocie 500 000 zł, 
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 150 000 zł, 
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na koszty oczyszczania drogi 
wojewódzkiej 12 000 zł, 
- wpływy z opłat na miejskich parkingach 140 000 zł, 
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na budowę Miasteczka Ruch 
Drogowego 200 000 zł, 
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 3 000 000 zł na przebudowę ul. Grel, 
- dotacja ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000 zł na budowę obwodnicy 
północno-wschodniej. 
 
Dział 630 Turystyka 
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 300 000 zł z tytułu dotacji z Unii 
Europejskiej na budowę tras rowerowych oraz infrastruktury turystycznej. 
 
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 
nieruchomości gruntowych, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu oraz ze 
sprzedaży składników mienia gminnego. Łączne planowane dochody zamykają się kwotą 
8 536 000 zł, w tym: 
1. Dochody bieżące w łącznej kwocie 5 316 000 zł: 

− dochody z najmu i dzierżawy – 3 300 000 zł,  

− dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 735 000 zł, 

− odsetki od sprzedaży na raty i pozostałe – 21 000 zł, 

− wpływy z różnych dochodów kwota – 1 260 000 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 3 220 000 zł, w tym: 
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− dotacja z Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000 zł na realizację projektu pn. „Śladem 
zabytków techniki z Podhala na Liptów”, 

− dochody ze sprzedaży miejskich nieruchomości w kwocie 1 500 000 zł (w tym rata 
z tytułu nieruchomości sprzedanej na terenie byłego NZPS „Podhale” w kwocie 
600 000 zł, pozostała kwota pochodzić będzie z innych terenów wystawionych na 
sprzedaż na terenie byłego NZPS „Podhale”), 

− dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 170 000 zł (na poziomie 
podobnym jak w latach poprzednich).  

 
Dział 710 Działalność usługowa 
W dziale tym planuje się wpływy z tytułu opłat cmentarnych w kwocie 545 600 zł oraz 
dotację z budżetu państwa w kwocie 54 400 zł na renowację kwatery Legionistów na 
cmentarzu komunalnym.  
 
Dział 750 Administracja publiczna 
W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 528 605 zł, w tym: 

- z tytułu dotacji na zadania rządowe zlecone do realizacji gminie – 428 472 zł, 
- 5% od dochodów stanowiących dochód budżetu państwa, a pobieranych przez Urząd 

Miasta – 133 zł, 
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz z lokat – 

70 000 zł, 
- z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w administrowaniu Urzędu Miasta – 

20 000 zł, 
- inne dochody (zwrot za media, z których korzysta zainstalowany w Urzędzie Miasta 

bankomat oraz automat z napojami itp.) – 10 000 zł.  
 
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 
W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 6 685 zł z Krajowego Biura Wyborczego na 
zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. 
 
Dział 752 Obrona narodowa 
W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 350 zł z budżetu państwa na przeprowadzenie 
szkolenia w zakresie obrony narodowej. 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych w łącznej kwocie 
51 580 000 zł z następujących tytułów: 
1. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 27 500 000 zł, 
2. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1 000 000  zł, 
3. z podatków i opłat lokalnych, w tym: 

• z podatku od nieruchomości kwota 17 508 000 zł, 
• z podatku rolnego kwota 66 000 zł,  
• z podatku leśnego kwota 55 000 zł, 
• z podatku od środków transportowych kwota 410 000 zł, 
• z wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej kwota 

110 000 zł, 
• z podatku od spadków i darowizn kwota 180 000 zł, 
• z wpływów z opłaty skarbowej kwota 1 100 000 zł, 
• z opłaty targowej kwota 800 000 zł, 
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• z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 970 000 zł, 
• z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 1 380 000 zł, 
• z różnych opłat 1 000 zł, 
• wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 

kwota 86 000 zł (renta planistyczna), 
• z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat kwota 64 000 zł, 
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 

30 000 zł. 
 
Dział 758 Różne rozliczenia 
W dziale tym zaplanowano następujące dochody: 
1) subwencje z budżetu państwa w kwocie 24 264 732 zł, w tym: 

− część oświatowa 21 076 425 zł, 

− część wyrównawcza 2 913 607 zł, 
2) dochody w kwocie 240 000 zł z tytułu dopłat otrzymywanych z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do odsetek płaconych od kredytu 
zaciągniętego na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej” oraz 
dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 34 700 zł. 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
W dziale tym prognozuje się dochody na łączną kwotę 2 087 000 zł, w tym: 

• z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez miejskie placówki 
oświatowe – 183 000 zł, 

• wpływy z różnych dochodów – 74 000 zł, 
• wpływy z usług świadczonych przez miejskie przedszkola – 392 000 zł, 
• środki otrzymane z gmin sąsiednich, z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do 

przedszkoli nowotarskich – 238 000 zł, 
• dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 200 000 zł, jako rekompensata za 

zmniejszenie opłaty uiszczanej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu 
powyżej 5 godzin, kwota ta została oszacowana w oparciu o szacowaną liczbę dzieci 
w przedszkolach prowadzonych na terenie miasta. 

 
Dział 852 Pomoc społeczna 
W dziale tym planowane są m.in. następujące dochody: 
1. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami kwota 

580 949 zł, w tym na: 
- ośrodki wsparcia kwota – 524 952 zł, 
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej kwota – 55 097 zł, 
- dodatki dla pracowników OPS-u – 900 zł, 

2. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota – 
1 097 218 zł, w tym na: 
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej kwota – 267 788 zł, 
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 
203 933 zł, 
- zasiłki stałe kwota 378 086 zł, 
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej kwota – 37 890 zł, 
- pomoc w zakresie dożywiania kwota 209 521 zł, 

3. Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – 90 000 zł, 
4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 235 zł, 
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5. Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez OPS – 46 000 zł, 
6. Odsetki od rachunku bankowego oraz od nienależnie pobranych świadczeń – 4 000 zł. 
 
Dział 855 Rodzina 
W dziale tym planowane są m.in. następujące dochody: 
1. Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych ustawami kwota w tym 

na: 
- świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny – 19 854 222 zł, 
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota – 10 882 004 zł, 
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych kwota – 59 000 zł, 
3. Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – 26 000 zł. 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
W dziale tym zaplanowano wpływy z następujących tytułów: 

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 986 000 zł, 
• zwrot kosztów egzekucji i odsetki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami 

w kwocie 14 000 zł, 
• opłat i kar za gospodarcze wykorzystanie środowiska w kwocie 160 000 zł,  
• usług świadczonych przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w kwocie 153 000 

zł, 
• opłaty produktowej w kwocie 1 000 zł, 
• inne dochody w kwocie 26 000 zł. 

 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W dziale tym zaplanowano dotację z Powiatu Nowotarskiego w kwocie 62 000 zł na 
realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu zadań powiatowych, 
 

Dział 926 Kultura fizyczna 
W dziale tym zaplanowano następujące dochody: 
1) Dochody Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 2 300 000 zł, w tym: 
- z tytułu świadczonych usług (głównie wstęp na Miejską Pływalnię) kwota 2 300 000 zł, 
- z tytułu najmu miejskich obiektów kwota 282 000 zł, 
- zwrotu podatku VAT, wpływy od najemców za wykorzystane media jak również z innych 
dochodów - kwota 200 000 zł, 
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – kwota 8 000 zł. 
 

Dane na temat prognozy dochodów budżetowych na 2018 rok w porównaniu do 
przewidywanego wykonania roku 2017 przedstawia Tabela Nr 2. Z tabeli tej wynika, 
że nominalnie dochody w 2018 roku winny ukształtować się na poziomie o 3,6% wyższym 
niż w roku 2017. Jest to spowodowane głównie wyższymi planowanymi wpływami z tytułu 
środków z UE.
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II. WYDATKI  

Zgodnie z przepisami art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych 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 

określoną przez organ stanowiący samorządu terytorialnego odrębną uchwałą, 
• programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz 

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. 

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy 
o samorządzie gminnym. Dokładne uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają 
ustawy szczegółowe 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 ustrojowej 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 2018 r. założono ich utrzymanie na poziomie roku 
2017 przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków 
w związku ze zmieniającymi się przepisami (np. zmiana wysokości minimalnego 
wynagrodzenia, zasad zawierania umów zleceń i umów o dzieło, konieczność zatrudnienia 
dodatkowych pracowników realizujących obowiązki BHP czy też ochrony danych 
osobowych). Należy spodziewać się znacznego wzrostu wydatków związanych z reformą 
oświatową oraz coraz większymi potrzebami w zakresie nauczania specjalnego. Ponadto 
realizacja nowej infrastruktury komunalnej w latach poprzednich powoduje, że wyższe są 
również koszty bieżącego jej utrzymania, konserwacji oraz bieżących remontów.  
 
Limit wydatków budżetowych miasta Nowego Targu na 2018 rok zaplanowano na kwotę 
153 104 000 zł, z tego na: 

• wydatki bieżące kwota 120 259 000 zł, co stanowi 78,1% wydatków ogółem, 

• wydatki majątkowe kwota 33 695 000 zł, co stanowi 21,9% wydatków ogółem. 

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na: 
1. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 44 080 055 zł, co stanowi 36,7% wydatków 

bieżących, 
2. dotacje kwota 12 724 752 zł, co stanowi 10,6% wydatków bieżących m.in.: 

• na dotacje dla instytucji kultury (MOK, Biblioteka) kwota 2 320 000 zł, 

• dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować 
zadania własne gminy kwota 1 856 952 zł, 

• dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez 
podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych kwota 6 520 000 zł, 

• dla podmiotów prywatnych prowadzących żłobki kwota 150 000 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 – 200 000 zł, 
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• dla Miejskiego Zakładu Komunikacji kwota 1 612 000 zł, 
• dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych (Powiat Nowotarski, 

Samorząd Województwa Małopolskiego, Policja) kwota 40 000 zł, 
• zwrot świadczeń z pomocy społecznej kwota 25 800 zł. 

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie związanych ze świadczeniami 
z pomocy społecznej) 32 652 761 zł, co stanowi 27,2% wydatków bieżących, 

2. obsługę długu (spłata odsetek od pożyczek i kredytów) kwota 1 000 000 zł, co stanowi 
0,8% wydatków bieżących budżetu miasta, 

3. rezerwy celowe i ogólna w kwocie 850 000 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących, 
4. wydatki na projekty dofinansowane ze środków z Unii Europejskiej 830 400 zł, co 

stanowi 0,7% wydatków bieżących, 
5. pozostałe wydatki kwota 28 121 032 zł, co stanowi 23,4% 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 2017 rok z wydatkami planowanymi na rok 2018. Jak widać 
z przedstawionego zestawienia planowane wydatki bieżące na 2018 rok są wyższe od 
przewidywanego wykonania roku 2017 o 4% (wzrost o 4,4 mln zł). Wzrost związany jest 
głównie z rosnącymi kosztami w dziale 801 Oświata i wychowanie.  

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów 
klasyfikacji budżetowej. 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych planuje się 
przekazanie składek na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od 
przewidywanych wpływów z podatku rolnego, tj. 2 000 zł. 
W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 30 000 zł zaplanowano modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych (wkład własny), zadanie będzie realizowane pod 
warunkiem otrzymania dofinansowania z Województwa Małopolskiego. 
 
Dział 020 Leśnictwo 
 
W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na 
pielęgnację i odnowienie lasów stanowiących miejską własność, w tym wynagrodzenie dla 
leśniczego kwota 14 400 zł oraz 5 600 zł na zakup sadzonek i inne niezbędne zakupy. 
 
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 ramach tego działu zabezpieczono kwotę 120 000 zł na 
dopłaty z budżetu miasta do cen wody dostarczanej mieszkańcom miasta siecią wodociągową 
oraz utrzymanie ogólnodostępnych miejskich studni. 
 

Dział 600 Transport i łączność 
 
Ogólny limit wydatków działu „Transport i łączność” określa się na kwotę 21 033 000 zł. 
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W ramach lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji 
przewiduje się dotację przedmiotową do działalności bieżącej w kwocie 1 470 000 zł (wzrost 
o 65 000 zł, tj. o 5% w stosunku do roku 2017). 

Ponadto planuje się przekazanie dla MZK dotacji w kwocie 12 000 zł w związku z umową 
zawartą z Samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie letniego utrzymania drogi 
wojewódzkiej nr 957. 

W ramach wydatków na drogi publiczne powiatowe planuje się przekazać dotację dla 
Powiatu Nowotarskiego w kwocie 1 250 000 zł na przebudowę ul. Szaflarskiej. 
 

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne planuje się wydać kwotę 17 091 000 zł na 
wydatki bieżące i realizację zadań inwestycyjnych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 
3 247 000 zł (jest to o ok. 477 tys. zł więcej niż przewidywane wykonanie za 2017 r.). 
Zadania z tego zakresu realizuje bezpośrednio Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarczy Zieleni 
i Rekreacji. 

I. Wydatki bieżące Urzędu Miasta zaplanowano na kwotę 3 052 500 zł, w tym m.in.: 

− zimowe utrzymanie dróg – 1 500 000 zł, 

− remonty bieżące ulic i mostów – 1 400 000 zł, 

− oznakowanie dróg w znaki poziome i pionowe oraz - 50 000 zł, 
− inne wydatki – 35 500 zł, 

− wydatki bieżące związane z realizacją projektu dofinansowanego z UE „Budowa 
wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych 
zlokalizowanych na os. Bereki”. 

II.  Wydatki bieżące Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji 254 000 zł, w tym 
wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami 151 500 zł, kwota 103 500 zł 
przeznaczona zostaje na pozostałe wydatki związane są z bieżącymi drobnymi 
naprawami, zakup i montaż oznakowania. 

Wydatki inwestycyjne na drogi gminne to kwota ogółem 14 152 000 zł, w tym: 

Nazwa zadania 
Kwota w 

zł 
Uwagi 

Budowa obwodnicy północno - wschodniej miasta - droga 
od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej  

7 100 000 
Zadanie wieloletnie - realizacja 

2017-2018, w tym dofinansowanie 
z RPO WM 5 071 805 zł 

Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu km 
1+104,75 - km 2 + 182,50  

6 670 000 

pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania z Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej 3 mln zł 

Modernizacja chodników przy ul. Józefczaka 74 000 Budżet obywatelski 

Budowa drogi Niwa-Grel dokumentacja projektowa 170 000 
Zawarta umowa z wykonawcą, 
planowane zakończenie prac 

projektowych w 2018 r. 

Rozbudowa ul. Zalewowej - dokumentacja projektowa 33 000 
Zawarta umowa z wykonawcą, 
planowane zakończenie prac 

projektowych w 2018 r. 

Rozbudowa drogi u. Parkowa - dokumentacja projektowa 52 000 
Zawarta umowa z wykonawcą, 
planowane zakończenie prac 

projektowych w 2018 r. 
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Rozbudowa drogi na os. Szuflów - dokumentacja 
projektowa 

60 000 
Zawarta umowa z wykonawcą, 
planowane zakończenie prac 

projektowych w 2018 r. 

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 228 000 zł na 
obsługę specjalnej strefy parkowania, parkingu przy ul. Harcerskiej oraz parkingu przy 
Miejskiej Hali Lodowej, w tym 168 000 zł na wynagrodzenia dla pracowników wraz 
z pochodnymi od wynagrodzeń, pozostała kwota niezbędna jest na inne koszty jak: koszty 
prowadzenia egzekucji, opłaty bankowe, odzież ochronna dla pracowników, dostęp do 
systemów informatycznych obsługujących parkomaty, zakup niezbędnego wyposażenia. 

Dział 630 Turystyka 

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 51 000 zł na wydatki związane 
z promocją turystyki – wykonanie tablic informacyjnych, wydatki na funkcjonowanie Punktu 
Informacji Turystycznej, dotacje dla stowarzyszeń oraz na promocję projektu unijnego pn. 
„Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w mieście Nowy Targ”. 

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 4 070 000 zł na następujące zadania: 

Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II 3 020 000 

zadanie wieloletnie 2017-2018 
zawarta umowa, w trakcie 
realizacji, w tym 
dofinansowanie ze środków UE 
ok. 1 170 000 zł 

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup 
specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych 
oraz budowę wież widokowych  

1 400 000 

Umowa o dofinansowanie z 
RPO WM  na etapie 
przygotowania, planowane 
dofinansowanie  w kwocie; 601 
957 zł 

Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w 
oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu 

1 000 000 

zadanie wieloletnie 2018-2019, 
planowane dofinansowanie z 
RPO WM  
Na rok 2019 przewidziano 530 
000 zł 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

W ramach tego działu planuje się wydatki bieżące w kwocie 4 556 000 zł (o 716 000 zł 
więcej niż przewidywane wykonanie za 2017r. - głównie w związku z koniecznością wypłat 
odszkodowań za nieruchomości przejęte pod miejskie inwestycje), w tym: 

• wydatki na utrzymanie lokali komunalnych i socjalnych – 2 535 000 zł 
(w wydatkach tych zawarte są również media, które zwracane są przez lokatorów), 

• odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowane inwestycje drogowe – 
1 210 000 zł, 

• remonty miejskich budynków według najpilniejszych potrzeb, szacunki 
nieruchomości, operaty geodezyjne i geodezyjno – prawne do komunalizacji, 
ogłoszenia w prasie, podatek od Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach i inne 
kwota 251 000 zł, 

• wydatki bieżące na realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. 
„Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów” w kwocie 560 000 zł (zakup 
wyposażenia powstającego muzeum oraz wieży wodnej przy dworcu PKP oraz 
inne bieżące koszty realizacji zadania). 
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W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 4 260 000 zł, w tym kwota 
1 400 000 zł na wykup nieruchomości pod inwestycje miejskie (głównie pod planowane 
drogi), kwota 2 860 000 zł na realizację projektu „Śladem zabytków techniki z Podhala na 
Liptów”.  

Dział 710 Działalność usługowa 

W ramach tego działu planowane są wydatki bieżące w kwocie 787 000 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 230 000 zł, 

2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych kwota 557 000 zł. 

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się następujące inwestycje: 

- Kontynuacja rozbudowy nowego cmentarza komunalnego - 20 000 zł (należy podjąć kolejne 
prace w związku z kończącym się okresem pozwolenia na budowę),  
- Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym - 200 000 zł. 

Dział 750 Administracja publiczna 

Ogólny limit wydatków tego działu ustala się na kwotę 12 979 000 zł. 

Wydatki na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone ustawowo Urzędu 
Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 1 229 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz 
z narzutami 1 116 000 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 113 000 zł, w tym: 
wpłaty na PFRON i ZFŚS 34 600 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18 800 zł, zakup usług 
pocztowych, dzierżawa urządzeń kserograficznych i drukarskich i inne usługi 45 000 zł, inne 
wydatki – 14 600 zł. 

Zadania te realizuje 15 pracowników Urzędu Miasta (14,5 etatu). 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 428 472 zł. 

Wydatki na działalność Rady Miasta zaplanowano w kwocie 391 000 zł, w tym diety radnych 
kwota 326 000 zł, zakup usług kwota 30 000 zł (publikacje i druk komunikatów, usługi 
kserograficzne, fotograficzne, gastronomiczne, transmisja z obrad sesji RM w NTvK, 
szkolenia radnych, przewóz osób, wykonanie medali, teczek i dyplomów), zakup materiałów 
29 000 zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, artykuły spożywcze, materiały 
biurowe, zakup licencja oprogramowania Legislator), koszty postępowań sądowych i usługi   
prawnicze kwota 6 000 zł. 

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 
9 637 000 zł (wzrost o 50 000 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2017 r. 
wynika z konieczności zatrudnienia pracownika do realizacji obowiązków BHP oraz ochrony 
danych osobowych – wymóg prawny), w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 
8 230 000 zł (w tym koszt kontroli prawidłowości poboru opłaty targowej kwota 119 000 zł). 

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane są z kosztami 
zatrudnienia 96 pracowników merytorycznych oraz 13 pracowników obsługi, ponadto planuje 
się zatrudnienie 2 pracowników (1,5 etatu) w związku z koniecznością realizacji zadań 
z zakresu BHP oraz ochrony danych osobowych (ustawowy obowiązek od 2018 r.). 
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Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta składają się następujące 
pozycje: 

• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary ochronne, odzież ochronna, inne 
świadczenia wynikające z przepisów bhp) – 35 000 zł,  

• wpłaty na PFRON – 120 000,00 zł, 

• zakup materiałów i wyposażenia – 220 000 zł (zakup akcesoriów komputerowych, 
eksploatacyjnych, w tym programów i licencji, aktualizacje oraz zakup sprzętu 
komputerowego, materiały biurowe, papier, środki czystości, materiały 
gospodarczych, elektrycznych, w tym lampy oświetleniowe, żarówki, zakup 
wyposażenia, mebli, maszyn i urządzeń, zakup pomocy naukowych i książek, 
prenumerata prasy i publikatorów), 

• zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 170 000 zł,  

• usługi remontowe 50 000 zł (remontu pokoi na III p., remont bramy wjazdowej na 
podwórze Urzędu Miasta wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i inne), 

• zakup usług zdrowotnych – 9 000 zł,  

• zakup usług 300 000 zł (wydatki związane z nadzorami nad programami 
komputerowymi, serwerami oraz  odnowienia certyfikatów do podpisu 
elektronicznego, usługi drukarskie, zakup druków, oprawa dokumentów  ogłoszenia 
prasowe i radiowe, redagowanie kolumny informacyjnej, inne ogłoszenia, 
monitorowanie systemu alarmowego, konserwacja sieci telefonicznej, przeglądy, 
wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, naprawy i konserwacja sprzętu 
biurowego, usługi pocztowe), 

• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 35 000 zł, 

• podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe – 44 000 zł, 

• ubezpieczenie majątku stanowiącego własność miasta (budynki, sprzęt) – 11 000 zł, 

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135 000,00 zł, 

• szkolenia pracowników – 56 000 zł (szkolenia zewnętrzne, koszty wyjazdów na 
szkolenia),  

• opłaty na rzecz budżetu państwa – 15 000 zł, 

• opłaty za odpady komunalne – 12 500 zł, 

• koszty postępowania sądowego – 30 000 zł. 
Na realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Elektroniczne usługi 
przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ” zaplanowano kwotę 827 000 zł, 
w tym wydatki inwestycyjne 795 000 zł oraz wydatki bieżące 32 000 zł. W ramach projektu 
wdrażane są usługi elektroniczne na rzecz mieszkańców Nowego Targu. 

Wydatki na opłaty z tytułu egzekucji należności podatkowych i niepodatkowych prowadzonej 
przez organy skarbowe i komorników sądowych 100 000 zł, koszt opinii rzeczoznawców 
w prowadzonych postępowaniach podatkowych 31 000 zł. 

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 350 000 zł. Planuje się 
kontynuację realizowanych do tej pory imprez oraz realizację nowych. Zakres realizowanych 
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wydarzeń uzależniony jest również od wysokości środków pozyskanych od sponsorów.  
Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowić będzie: organizacja Targów 
Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych – koszt od 50-90 tys. zł; impreza Przywitanie Lata   
(100-150 tys. zł) oraz mniejsze imprezy których koszt kształtuje się w granicach od kilku do 
kilkunastu tysięcy złotych: Ferie Zimowe, Juwenalia, Zjedz na polu, Trial Country, Dzień 
Papieski, Festyn Niepodległościowy i inne imprezy z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, Raut Burmistrza. Ponadto planuje się 
następujące wydatki:  zakup materiałów promocyjnych, w tym kalendarz na rok następny, 
nowe wydawnictwa promocyjne - mapy, przewodnik, foldery, film, ulotki, kubki, banery, 
zakup wiązanek na uroczystości (koszt ok. 100 000 zł), utrzymanie hot spotów WI-FI 
w Rynku i Parku (25 000 zł). 

Na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Usług Wspólnych zaplanowano wydatki w kwocie 
575 000 zł, w tym 512 000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla 7 pracowników oraz 
kwota 63 000 zł na bieżące potrzeby jednostki. 

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł na składki z tytułu 
członkostwa w Koalicji Marek Ziem Górskich. 

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

W ramach działu planuje się aktualizację rejestru wyborców za kwotę 6 685 zł (zadanie 
finansowane z dotacje z budżetu państwa).  

Dział 752 Obrona narodowa 

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 350 zł na organizację szkolenia z zakresu 
obrony narodowej (zadanie finansowane z dotacje z budżetu państwa).  

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

W ramach tego działu przewiduje się wydatki w kwocie 595 500 zł w tym: 

1. patrole Policji – 25 000 zł, 
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej - 77 500 zł, 
3. wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym kwota 

5 000 zł, 
4. obsługa monitoringu miejskiego – 179 000 zł, 
5. koszty przeglądów i konserwacji systemu monitoringu miasta – 5 000 zł, 
6. realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym: 

• „Ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz” - bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy 
dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla GOPR i OSP – 147 000 zł, 

• Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na 
obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym Targu (ul. Suskiego, Wojska Polskiego, 
Solidarności) - 62 000 zł, 

• Modernizacja systemu monitoringu miasta – 95 000 zł. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

W ramach tego działu zabezpiecza się środki w kwocie 1 000 000 zł na spłatę w 2018 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 2018 r.  
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Dział 758 Różne rozliczenia  

W ramach działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 162 000 zł oraz rezerwy celowe 
w kwocie 650 000 zł, w tym: na finansowanie skutków zmian płac i wypłatę odpraw 
emerytalnych kwota 200 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego kwota 400 000 zł oraz na finansowanie remontów gminnych obiektów kwota 
50 000 zł. 

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

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 38 000 zł na składki 
w Euroregionie Tatry.  

Dział 801 Oświata i wychowanie 

W ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 37 961 700 zł, w tym na wydatki bieżące 
kwotę 37 361 700 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 600 000 zł. Planowane na 2018 r. 
wydatki bieżące są o ok. 3 mln zł wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2017. Jest to 
spowodowane zmianami wynikającymi z reformy oświatowej oraz znacznym wzrostem 
wydatków na kształcenie specjalne.  

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 

Przewiduje się, że wydatki na utrzymanie i rozwój szkół podstawowych prowadzonych przez 
miasto Nowy Targ oraz jedną prywatną szkołę zamkną się kwotą 20 818 000 zł. Planuje się 
wydatki bieżące w kwocie 20 518 000 zł, w tym na: wynagrodzenia wraz z narzutami 
17 362 000 zł, pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół 
w kwocie 2 807 000 zł, w tym największe koszty to: zakup energii (prąd, woda i gaz) 
960 000 zł, ZFŚS kwota 725 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 474 000 zł 
(w tym kwota ok. 200 000 zł na zakup oleju opałowego dla SP4), zakup usług kwota 
251 650 zł (opłaty za ścieki, przeglądy techniczne, transport na zajęcia szkolne itp.). Planuje 
się przekazać dotację dla prywatnej szkoły podstawowej w kwocie 349 000 zł. 

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na 
modernizację instalacji wod-kan i toalet w Szkole Podstawowej nr 11. 

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 755 000 zł, w tym 
wynagrodzenia wraz z narzutami 693 000 zł, pozostałe wydatki 62 000 zł (ZFŚS, zakup 
pomocy dydaktycznych i inne). 

 

Rozdział 80104 Przedszkola 

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 7 151 000 zł. W kwocie tej mieszczą się 
wydatki na: 

- 2 miejskie przedszkola publiczne – 2 415 600 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 
2 149 900 zł, pozostałe wydatki w kwocie 265 700 zł, w tym największe pozycje to: ZFŚS 
101 700 zł, energia (prąd, gaz i woda) 80 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia  34 000 zł, 
zakup usług 17 400 zł, 
- dotacje do  przedszkoli niepublicznych – 4 236 000 zł, 
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- 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 – 200 000 zł. 

Założono, że do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Nowy Targ uczęszczać 
będzie średniorocznie 345 dzieci, a do prywatnych 664 dzieci.  

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 

Projektuje się, że do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczać będzie 31 dzieci. 
Na potrzeby ich działalności zabezpieczona została dotacja w kwocie 122 000 zł. 

Rozdział 80110 Gimnazja 

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na klasy gimnazjalne w kwocie 5 164 000 zł, 
w tym wynagrodzenia wraz z narzutami 4 388 000 zł. Planuje się dotację dla niepublicznej 
placówki  w kwocie 339 000 zł. 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 

Wydatki w kwocie 160 000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dojazdami 
uczniów do klas gimnazjalnych, do Szkoły Podstawowej nr 4 oraz koszty transportu dzieci 
niepełnosprawnych z ich miejsca zamieszkania do szkół w specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych.  

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 wysokości 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 170 000 zł. 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 

Wydatki rozdziału w kwocie 706 100 zł związane są z zatrudnieniem pracowników segmentu 
żywieniowego i przygotowywaniem posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli 
publicznych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rodzice dzieci uiszczają tylko opłaty za 
tzw. wsad do kotła (surowce i półprodukty do sporządzania posiłków). Największą pozycję 
wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 367 200 zł, zakup środków 
żywności – 267 000 zł, zakup energii – 20 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16 600 zł, 
ZFŚS 12 000 zł. 

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci w przedszkola i oddz. przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych wychowanków 
przedszkoli, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału 
zaplanowano w kwocie 1 349 000 zł, w tym dotacja 1 286 000 zł dla prywatnego przedszkola. 
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Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych uczniów w klasach 
podstawowych i gimnazjalnych, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. 
Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 881 000 zł, w tym dotacja 60 000 zł dla prywatnej 
szkoły. 

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego 
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, 
technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły 
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych 

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na niepełnosprawnych uczniów w klasach  
gimnazjalnych, którzy wymagają specjalnej organizacji i metod pracy. Wydatki rozdziału 
zaplanowano w kwocie 110 000 zł. 

Rozdział 80195 Pozostała działalność 

Limit wydatków w tym rozdziale ustalono na kwotę 575 000 zł, w tym: 

− wynagrodzenia dla animatorów sportu na boiskach „Orlik” oraz inne wydatki 
91 000 zł), 

− odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli – 236 000 zł,  

− wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z nieuzyskaniem średnich 
wynagrodzeń miesięcznych gwarantowanych ustawą w ramach poszczególnych stopni 
awansu zawodowego, zwiększenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli – 
100 000 zł, 

− realizacja programów na rzecz uczniów – 100 000 zł, 

− fundusz zdrowotny – 25 000 zł, 

− konkursy i inne – 23 000 zł. 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Planowane wydatki tego działu w kwocie 970 000 zł przeznaczone są na sfinansowania 
działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii planuje się kwotę 4 500 zł, a na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 965 500 zł, w tym m.in.: 

• prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych przez placówki szkolno - 
wychowawcze sektora finansów publicznych 210 000 zł, 

• programy profilaktyczne, kampanie, festyny, kolonie, półkolonie i zimowiska 
profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych, programy terapeutyczne, pomoc 
psychologiczna – 379 500 zł, w tym 30 000 zł na organizację spotkania 
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ewangelizacyjnego „Jezus Na Lodowisku” - zadanie realizowane w ramach Budżetu 
obywatelskiego, 

• utrzymanie Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – 22 000 zł, 

• prowadzenie Poradni Terapii Uzależnień – 11 000 zł, 
• dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących 

zadania własne miasta w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego 
137 000 zł, 

• dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących 
zadania własne miasta z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 100 000 zł, 

• dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań w zakresie profilaktyki 
antyalkoholowej – 100 000 zł, 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – dofinansowanie działalności Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej 6 000 zł. 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planowana jest kwota 5 274 452 zł, w tym na: 

1. opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach opieki społecznej na terenie kraju 
kwota 900 000 zł,  

2. finansowanie działalności ośrodków wsparcia – Środowiskowego Domu 
Samopomocy kwota 524 952 zł, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu, zadanie 
finansowane jest z dotacji z budżetu państwa,  

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie finansowane 
głównie z dotacji - łączna kwota wydatków 99 000 zł,  

4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
(zadanie własne) przewidywana kwota wydatków 567 000 zł, zadanie częściowo 
finansowe z dotacji z budżetu państwa, 

5. dodatki mieszkaniowe kwota 540 000 zł, 
6. zasiłki stałe kwota 423 000 zł, zadanie finansowane głównie z dotacji, 
7. funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 1 735 500 zł, w tym 

wynagrodzenia wraz z narzutami 1 566 000 zł, na pozostałe koszty składają głównie: 
ZFŚS 42 000 zł, zakup usług 44 000 zł, opłaty za najem powierzchni biurowych 
32 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł. Zadanie częściowo jest 
dofinansowane z budżetu państwa, 

8. pomoc w zakresie dożywiania kwota 440 000 zł, która przeznaczona jest na 
dożywianie dzieci oraz dorosłych uprawnionych do tych świadczeń, zadanie 
częściowo finansowane z dotacji z budżetu państwa, ponadto planuje się przekazać 
dotację w kwocie 45 000 zł do zadań w zakresie utrzymania stołówki dla osób 
niezaradnych życiowo. 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

W ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planowana jest kwota 
180 000 zł, w tym: 
- dotacja w kwocie 165 000 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej – świadczenie 
usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji 
leczniczej, 
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- kwota 15 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji zajmujących się aktywizacją 
środowiska seniorów.  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 427 000 zł, w tym: 
− na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez przedszkola miejskie 

planuje się wydatki w kwocie 29 000 zł oraz dotację w kwocie 128 000 zł dla 
podmiotu prywatnego, który realizuje to zadanie, 

− na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych w mieście, którym to 
świadczenie przysługuje kwota 250 000 zł, 

− stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, które przyznawane są przez 
dyrektorów szkół kwota 20 000 zł.  

Dział 855 Rodzina 

 W ramach tego działu ujęte zostały następujące wydatki: 

1. realizacja programu 500+ kwota 19 860 822 zł, 
2. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 10 960 191 zł, 
3. zatrudnienie asystentów rodziny kwota 84 800 zł, 
4. świadczenia dla rodziców z tytułu pobytu ich dzieci w żłobkach na terenie miasta 

kwota 150 000 zł, 
5. dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Nowego Targu w rodzinach zastępczych  

kwota 300 000 zł. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska planuje się wydać kwotę 
13 692 500 zł, w tym na zadania bieżące kwota 10 569 500 zł i na zadania inwestycyjne 
kwota 3 023 000 zł. Zadania tego działu realizuje Urząd Miasta, Miejski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji oraz Miejski Zakład Komunikacji. 
W ramach tego działu realizowane następujące zadania:  

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Zadania bieżące realizuje MZWiK w ramach swojej statutowej działalności. W 2018 roku 
planuje się przekazanie dopłaty z budżetu miasta do cen odbioru ścieków w łącznej kwocie 
400 000 zł. 

W ramach wydatków bieżących w kwocie 40 000 zł sfinansowane zostanie utrzymanie 
kanalizacji deszczowej na terenie miasta. 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

W związku z istniejącymi obowiązkami gminy w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano 
w budżecie wydatki w kwocie 6 060 000 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki 
te winny być sfinansowane z opłat zebranych na terenie danej gminy. Szacuje się, że koszty 
usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów wraz z usługą ich ważenia zamkną się 
kwotą 5 700 000 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą 
systemu zaplanowano kwotę 312 000 zł,  PFRON – 8 000 zł, ZFŚS – 7 200 zł, serwis 
programów, poczta, zakup worków, szkolenia, pojemniki  i inne kwota 32 800 zł. 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 

Przewiduje się, że w ramach wydatków bieżących będą finansowane następujące zadania: 
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1. letnie utrzymanie czystości na terenie miasta kwota 130 000 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 1 010 000 zł – zadanie 
realizowane przez ZGZiR, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń kwota 788 000 zł, pozostałe wydatki kwota 222 000 zł (największe 
pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne świadczenia dla pracowników 25 000 zł, 
PFRON 16 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 74 000 zł, ZFŚS 17 000 zł, zakup 
usług 48 400 zł), 

3. czyszczenie rowów odwadniających – 50 000 zł. 
W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup zamiatarko-polewaczki w celu 
wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej za kwotę 
1.200.000 zł (złożono wniosek o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z możliwością jej częściowego 
umorzenia). 

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Zadania bieżące z tego zakresu w całości na terenie miasta realizuje ZGZiR. Zaplanowano 
wydatki w kwocie 900 000 zł, w tym wynagrodzenia wraz z narzutami kwota 632 000 zł, 
pozostałe wydatki 268 000 zł (największe pozycje wydatków to: zakup odzieży i inne 
świadczenia dla pracowników 15 000 zł, PFRON 16 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 
140 500 zł, ZFŚS 15 500 zł, zakup usług 54 000 zł). 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 300 500 zł, w tym: 100 000 zł na badania i analizy 
fizyko-chemiczne wynikające z prowadzonych kontroli, 88 900 zł na wynagrodzenie wraz 
z pochodnymi i zadania realizowane przez tzw. ekodoradcę (dofinansowanie ze środków 
z Unii Europejskiej), 50 000 zł na zwrot udziałów wniesionych przez mieszkańców na 
realizację programu gazyfikacji miasta, 5 000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do 
prowadzenia kontroli w zakresie jakości powietrza, 5 000 zł na wydatki związane 
z funkcjonowaniem stacji pomiarowej do badania jakości powietrza atmosferycznego, 
14 600 zł na badanie próbek popiołów paleniskowych pobieranych w trakcie kontroli, 
37 000 zł na realizację zadań dofinansowanych z UE „Wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ”. 

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 633 000 zł na realizację programu   
wymiany pieców z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej. 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta oraz 
konserwacją tego oświetlenia w 2018 roku zaplanowano kwotę 980 000 zł, w tym m.in.: 

• zakup energii - 625 000 zł, 

• zakup usług remontowych – 217 000 zł, 

• wymiana słupów oświetlenia przy ul. Krakowskiej – 70 000 zł, 

• pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sprawności oświetlenia, w tym dzierżawa 
słupów od Zakładu Energetycznego – 34 000 zł, 

• zakup materiałów i wyposażenia – 34 000 zł. 
 



OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK - WYDATKI 

19/21  

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 150 000 zł planuje się dobudowę oświetlenia 
zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 000 zł, obowiązek zaplanowania tego typu wydatku 
wynika z przepisów regulujących kwestie opłat produktowych. 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki ogółem w kwocie 1 775 000 zł, w tym 
zadania bieżące kwota 735 000 zł oraz kwota 1 040 000 zł na następujące zadania 
inwestycyjne: 

 

W ramach wydatków bieżących planuje się: 

1. realizację zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na 
łączną kwotę 277 500 zł, w tym: program opieki nad zwierzętami (130 000 zł), 
edukacja ekologiczna, monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci, 
unieszkodliwianie wyrobów z azbestu i inne działania w zakresie ochrony środowiska 
(147 500 zł), 

2. realizacja zadań przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji na łączną kwotę 
297 500 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem dozoru na kotłowni centralnej 
i koszty energii, utrzymanie fontann i dozór innych obiekty komunalnych oraz 
utrzymanie ścieżek rowerowych (140 000 zł), realizacja obowiązków inkasa opłaty 
targowej oraz nadzór nad tzw. targiem maślanym na ul. Nadwodniej (157 500 zł),  

3. środki na zlecenie opracowań i analiz na potrzeby wniosków o dotacje z UE, w tym 
program rewitalizacji miasta, kwota 150 000 zł. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Środki w kwocie 2 502 000 zł planuje się przeznaczyć na: 

1. sfinansowanie okazjonalnych imprez miejskich oraz wydawnictw i pozostałych 
wydatków kwotą 247 000 zł, w tym dotacje w kwocie 80 000 zł dla podmiotów 
niepublicznych prowadzących działalność nie nastawioną na zyski, a realizujących 

Dokumentacja przyszłych inwestycji

Odwodnienie ul. Grel - dokumentacja projektowa

348 000

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy 
Kokoszków w Nowym Targu 150 000Wkład własny, złożono wniosek 

o dofinansowania z UE

Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych 
w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od 
ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec - Etap I 

190 000Wkład własny, złożono wniosek 
o dofinansowania z UE

47 000

Budowa toru rowerowego pumptrack przy ul. 
Sikorskiego – dokumentacja projektowa 14 000

Nowotarska strefa relaksu – zagospodarowanie 
bulwarów nad Dunajcem – 241.000 zł 241 000

Dotacje na pokrycie kosztów zakupu wymienników 
ciepła dla mieszkańców dokonujących przyłączenia 
do miejskiej sieci ciepłowniczej

50 000
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zadania własne miasta w zakresie imprez promujących kulturę miasta, środowisko 
twórcze i dziedzictwo kulturalne,  

2. dotację w kwocie 1 450 000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym środki na  
organizację Jarmarku Podhalańskiego, na wydatki związane z miejską orkiestrą 
i regionalnymi zespołami tanecznymi, 

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

4. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na 
działalność statutową kwota 770 000 zł, w tym wydatki na zapewnienie utrzymania 
certyfikatu Biblioteka+, 

5. realizację projektu dofinansowanego ze środków z UE pn. „Dziedzictwo materialne 
i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku” - 20 000 zł. 

Dział 926 Kultura fizyczna 

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie Planowane wydatki 
tego działu w kwocie 6 689 000 zł, w tym na: 

• dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych realizujących zadania miasta w zakresie upowszechnienia kultury 
fizycznej – kwota 690 000 zł, 

• utrzymanie narciarskich tras biegowych – kwota 100 000 zł, 
• Bieg Podhalański – 65 000 zł, 
• najem sztucznego lodowiska  – 100 000 zł (w tym częściowa płatność za najem 

lodowiska na sezon 2018/2019), 

• organizacja imprez sportowych – Małopolski Wyścig Górski, szosowy wyścig 
rowerowy Nowy Targ Road Challenge, Bieg Niepodległościowy – 45 000 zł, 

• finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej, w szczególności 
dofinansowanie zawodów sportowych na szczeblu miejskim, zakup pucharów 
okolicznościowych, nagród, realizację programów z zakresu sportu skierowanych do 
dzieci z nowotarskich szkół podstawowych – kwota 157 000 zł, 

• realizacja programów sportowych dla dzieci i młodzieży dofinansowanych ze 
środków zewnętrznych – 143 000 zł, 

• utrzymanie bieżące obiektów sportowych miasta będących w administracji Miejskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji – kwota 5 389 000 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia 
i pochodne kwota 2 375 000 zł, odzież ochronną i inne świadczenia dla pracowników 
kwota 38 000 zł, umowy zlecenia i o dzieło 5 000 zł, wpłaty na PFRON 60 000 zł, 
zakup energii (prąd, gaz i woda) 1 300 000 zł, zakup usług pozostałych 700 000 zł – 
usługi  sprzątania, ścieki, przeglądy i inne, remonty 300 000 zł, zakup materiałów 
i wyposażenia 250 000 zł, podatek VAT do zapłaty 200 000 zł, ZFŚS 60 000 zł, 
podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku i opłata za śmieci 82 000 zł), 
planowane dochody i wydatki na poszczególnych obiektach przedstawiają się 
następująco: 

 

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących zadań: 

Pływalnia Lodowisko Stadion Hala Gorce Ogólne RAZEM
Dochody
Wydatki
RÓŻNICA

2 040 000 257 000 217 500 267 000 8 500 2 790 000
2 773 000 1 021 000 340 000 523 000 732 000 5 389 000
-733 000 -764 000 -122 500 -256 000 -723 500 -2 599 000
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I I I .  P R Z Y C H O D Y  I  R O Z C H O D Y  

W ramach przychodów budżetu miasta w kwocie 23 319 000 zł zakłada się przychody 
w kwocie 13 269 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek preferencyjnych przewidzianych do 
zaciągnięcia na sfinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym 
dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, wolne środki pochodzące z rozliczenia roku 2017 w kwocie 
4 850 000 zł, przychody w kwocie 5 000 000 zł z tytułu lokat zakładanych w trakcie roku 
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 1 905 000 zł. W ramach rozchodów została również zaplanowana kwota 
5 000 000 zł na zakładane w trakcie roku lokaty oraz kwota 200 000 zł na pożyczki dla 
podmiotów realizujących zadania własne gminy. Na 2018 r. przypadają spłaty następujących 
kredytów i pożyczek: 

- kredyt zaciągnięty w 2014 r. Banku ING na pokrycie wkładu własnego do projektu 
„Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” – kwota spłacanej raty 
1 500 000 zł, 
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. Banku PEKAO na projekt „Rozbudowa i modernizacja 
obiektów sportowych w ramach programu rewitalizacji” – kwota spłacanej raty 100 000 zł, 
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. Banku ING na realizację zadań inwestycyjnych, w tym m.in. 
na   budowę drogi do nowej targowicy – kwota spłacanej raty 200 000 zł, 
- pożyczka zaciągnięta w 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 
kwota spłacanej raty – 75 000 zł, 
- pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej w budynku Przedszkola nr 2 w Nowym Targu – kwota spłacanej raty – 
29 435,12 zł. 

Prognozowane spłaty zadłużenia nie spowodują zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych 
do realizacji w budżecie miasta w 2018 roku. Łączna kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty 
w 2017 r. mieści się w limicie określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
Przewiduje się, że na koniec 2018 roku zadłużenie miasta z tytułu pożyczek i kredytów 
zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych zamknie się kwotą ok. 44,7 mln zł (łącznie 
z kredytami przewidzianymi do zaciągnięcia w 2018 r.). 

 

Modernizacja części hotelowej wraz z wyposażeniem

Budżet obywatelski

Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum Nr 2 Budżet obywatelski

Docieplenie ścian i stropów , wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w budynku przy Miejskiej Hali 
Lodowej

800 000
Zadanie wieloletnie 2016-
2017, pożyczka z WFOŚiGW:
343 162 zł

660 000

Koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum 
Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-
rekreacyjnym

300 000

Zakup hali pneumatycznej na boisko przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 150 000

124 000


