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Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 

187.266.371,00 zł. 

dochody wynikające 

z bieżącej realizacji 

zadań Miasta 

176.692.871,00 zł 10.573.500,00 zł 

Są to: 

dochody wynikające 

z gospodarowania 

majątkiem Miasta 



Skąd weźmiemy  

środki? 

z podatków  

i opłat     

lokalnych 

53.807.793,00 zł 

z podatków  

dochodowych   

mieszkańców i 

przedsiębiorców  

PIT 45.329.900,00 zł 

subwencja  

z budżetu 

państwa 

43.788.055,00 zł 

z gospodarowania  

majątkiem miasta 

10.573.500,00 zł 

z pozyskanych   

    środków             

zewnętrznych 

8.979.917,00 zł 

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 

dotacje celowe na 

zadania zlecone 

i z porozumień 

23.387.206,00 zł 

CIT   1.400.000,00 zł 



Ile wydamy w 2016 roku? 

Na bieżącą 

realizację zadań 

167.179.719,00 zł 

Na gospodarowanie  

majątkiem Miasta 

17.673.987,00 zł 

184.853.706,00 zł 

Na co? 
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Na oświatę i wychowanie wydamy 

69.959.017,00 zł 

38.459.617,00 zł 

(41,85% budżetu). 

Subwencja oświatowa wynosi 

Kwoty te pokrywają 58,96% wydatków na oświatę. 

Zatem różnicę  w wysokości 

28.711.000,00 zł 

pokryjemy z dochodów własnych Miasta. 

zaś dotacja dla przedszkoli wynosi 2.788.400,00 zł. 
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szkoły  
podstawowe 

26.657.857,00 zł 

placówki 

niepubliczne 

5.892.085,00 zł 

przedszkola 

16.077.659,00 zł 

gimnazja 

14.278.804,00 zł 

Oświata i wychowanie 
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1.373.247,00 zł 

organizacja 

specjalnych metod 

nauki w plac. publ. 



dowożenie 
uczniów 

104.000,00 zł 

dokształcanie  

i doskonalenie 

nauczycieli 

155.000,00 zł 

stołówki 

szkolne 

1.737.078,00 zł 

pływalnie 
szkolne 

2.561.784,00 zł 

Oświata i wychowanie 

250.000,00 zł 

remonty w 

placówkach 
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871.503,00 zł 

pozostała 

działalność 



Na pomoc i politykę społeczną wydamy  

39.504.748,00 zł 

26.837.465,00 zł 

(23,63% budżetu). 

Dotacja z budżetu państwa wynosi 

i pokrywa 67,93% wydatków na pomoc społeczną. 

Różnicę  w wysokości 

12.667.283,00 zł 

pokryjemy z dochodów własnych Miasta. 
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W ramach pomocy 

społecznej 

sfinansujemy:  

świadczenia 

rodzinne i fundusz 

alimentacyjny 

21.042.454,00 zł 430.904,00 zł 

rodziny zastępcze   

i wspieranie rodziny 

dodatki 

mieszkaniowe 

2.760.000,00 zł 

usługi 

opiekuńcze 

173.460,00 zł zasiłki stałe 

3.180.198,00 zł 

zasiłki i pomoc 

w naturze oraz 

składki ZUS 

5.688.735,00 zł 

wydatki na 

funkcjonowanie 

MOPS 

3.478.908,00 zł 
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W ramach polityki społecznej sfinansujemy także 

funkcjonowanie żłobka w kwocie 922.000,00 zł  

oraz pozostałą działalność pomocy społecznej:  

1.165.159,00 zł 

finansowanie  

dożywiania dzieci 

 i dorosłych  

 

 

zadania z zakresu 

pomocy społecznej 

195.400,00 zł 

194.400,00 zł 

finansowanie 

prac społecznie 

użytecznych 

finansowanie 

Domu Dziennego 

Pobytu 

185.730,00 zł 

program współpracy 

z NGO 

87.400,00 zł 
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Na gospodarkę komunalną 

 i ochronę środowiska wydamy 

12.688.701,00 zł 
(7,59% budżetu), w tym: 

6.304.100,00 zł 

gospodarka 

odpadami 

schronisko dla 

bezdomnych zwierząt 

 520.082,00 zł 

oświetlenie 
miasta 

1.987.000,00 zł 

oczyszczanie miasta   

i utrzymanie zieleni 

 1.117.233,00 zł 

Zarząd Dróg  

i Utrzymania Miasta 

 2.508.744,00 zł 

pozostała 
działalność 

 251.542,00 zł 
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Na transport i łączność wydamy 

10.175.011,00 zł, 

(6,09% budżetu). 

1.367.000,00 zł. 

Dotacja pozyskana na podstawie podpisanych 

porozumień wynosi 

Różnicę  w wysokości 

8.808.011,00 zł 

pokryjemy z dochodów własnych Miasta. 
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Wydatki związane z transportem i łącznością 

 zostaną przeznaczone m. in. na: 

 lokalny transport zbiorowy 

 drogi publiczne gminne 

 drogi publiczne wewnętrzne 

6.835.932,00 zł 

3.201.330,00 zł 

   110.000,00 zł 



Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydamy 

4.741.800,00 zł, (2,84% budżetu). 

Środków te przeznaczone będą na: 

 utrzymanie tomaszowskich instytucji kultury, 

 ochronę zabytków, 

 pozostałą działalność. 
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2.310.000,00 zł 1.550.000,00 zł 700.000,00 zł 

Miejskie 

Centrum 

Kultury 



Na kulturę fizyczną wydamy 

2.909.904,00 zł, 

(1,74% budżetu). 

Ze środków tych finansowane będą przede wszystkim: 
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utrzymanie miejskich 

obiektów sportowych 

1.932.004,00 zł, 

dotacje dla klubów  

i organizacji sportowych 

929.000,00 zł, 

stypendia dla 

wyróżniających się 

sportowców 

28.000,00 zł. 



Na finansowanie działań z zakresu  
ochrony zdrowia wydamy 

2.566.700,00 zł, 

(1,54% budżetu). 

Ze środków tych finansowane będzie:  

 utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, 

 działania zmierzające do przeciwdziałania alkoholizmowi, 

 działania zmierzające do zwalczania narkomanii. 
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1.339.500,00 zł, 62.000,00 zł, 

1.165.200,00 zł, 



Na Straż Miejską oraz Ochotnicze Straże Pożarne  

wydamy kwotę 

1.759.566,00 zł, 

(1,05% budżetu). 

Ze środków na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

finansowane będą także materiały i wyposażenie              

w zakresie zarządzania kryzysowego, program 

Bezpieczne Miasto oraz współpraca z organizacjami 

pozarządowymi. 
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1.530.000,00 zł 229.566,00 zł 



W budżecie na rok 2016 znajdą się także wydatki na: 
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edukacyjną opiekę wychowawczą – 1.573.711,00 zł  - 0,94% 

gospodarkę mieszkaniową – 1.021.174,00 zł – 0,61% 

turystykę i promocję – 599.128,00 zł – 0,36% 

administrację publiczną – 13.032.796,00 zł –7,80% 

obsługę długu publicznego – 2.790.633,00 zł –1,67% 

Planowany stan zadłużenia na koniec 2016 r.: 

78.070.093,70 zł 

Zadłużenia na koniec roku będzie stanowić  

42% przewidywanych dochodów. 



Wykaz zadań inwestycyjnych  

– wydatki majątkowe w 2016 roku 

17.673.987,00 zł. 
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Będziemy kontynuować rozpoczęte zadania 

inwestycyjne w ramach projektów: 

Mediateka 

Inwestycje w infrastukturę drogową m. in.  

    remonty ul. Słowackiego i ulic przyległych   

    oraz ul. Oskara Lange 

rewitalizacja Parku Rodego 
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Będziemy podejmować nowe wyzwania, do których 

należy realizacja projektów: 

zakup nowych autobusów 

dla komunikacji miejskiej,  

wymiana oświetlenia 

miejskiego na led,  

przebudowa boiska głównego 

przy ul. Nowowiejskiej.  

rewitalizacja 

Parku Bulwary, 



Aby wspierać mieszkańców Tomaszowa 

Mazowieckiego na każdym etapie ich życia, 

będziemy realizować następujące projekty:   

„Karta tomaszowiaka” 
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bezpłatne niedzielne przejazdy 

komunikacją miejską 
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Park Niebrowski  

Przestrzeń publiczna kształtowana  

z udziałem mieszkańców 

273 500,00 zł 

Snowpark „BAŚNIOWA”  

miejsce sportowo-rekreacyjne 

w Tomaszowie Mazowieckim 

126 500,00 zł 

Budowa placu zabaw  

w Przedszkolu nr 12 

36 140,00 zł 

Plac zabaw z elementami 

siłowni na powietrzu 

„Piaskowa” 

113 860,00 zł 

Modernizacja drogi przy 

użyciu płyt betonowych 

typu YOMB 

przy ul. Torowej 

74.377,00 zł 

Ludwikowska 

Przestrzeń 

Integracyjna  

75 000,00 zł 

Siłownia zewnętrzna  

na terenie Gimnazjum nr 6  

im. ks. Jana Twardowskiego  

w Tomaszowie Mazowieckim 

48 500,00 zł 

Plac zabaw „Maluszek” 

w Samorządowym Żłobku Nr 1  

w Tomaszowie Mazowieckim  

ul. Strzelecka 12 

101 500,00 zł 

Osiedlowy park 

rozrywki  

i wypoczynku Sobieski 

51 500,00 zł 

Budowa miejsc parkingowych 

dla mieszkańców bloków  

przy ul. Polnej nr 21/23 i 23a 

98 500,00 zł 

Inwestycje planowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 
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Plany inwestycyjne na rok 2016  

spółek prawa handlowego  

z udziałem kapitałowym  

Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki  

 
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych 

planowana do poniesienia w 2016r.                

w trzech spółkach (ZGW-K, TTBS, ZGC) 

to kwota  

23.462.000,00 zł. 
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Łączne nakłady inwestycyjne przewidziane                          

do poniesienia przez Zakład Gospodarki                     

Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim               

w 2016r. to kwota 18.706.000,00 zł.  
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Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie 

Mazowieckim Spółka z o.o. planuje w 2016 r. zadania 

inwestycyjne obejmujące: 

 rozbudowę sieci ciepłowniczej, 

 wymianę odcinków sieci kanałowej,  

 przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych   

    użytkowników. 

 

 

 
 

Przewidywana wartość nakładów inwestycyjnych          
to kwota 3.756.000,00 zł. 



Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. planuje zwiększenie 
własnych zasobów mieszkaniowych poprzez 
rozpoczęcie w sierpniu 2016 r. budowy budynku 
mieszkalnego przy ul. Stolarskiej 33. 
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Szacunkowy koszt wybudowania  

10 lokali mieszkalnych i 2 lokali 

użytkowych to kwota  

2.500.000,00 zł.  

Przewidywany termin oddania 

budynku do użytku to jesień 2017 r. 

Przewidywane do poniesienia 

nakłady inwestycyjne w 2016 r. to 
kwota      1.000.000,00 zł. 



Kolejna planowana inwestycja TTBS to 5 budynków przy 

ul. Barlickiego. Planowany koszt inwestycji to                      

ok. 19.000.000,00 zł. Obecnie przygotowywana jest 

dokumentacja techniczna, a przewidywany termin 

rozpoczęcia budowy to 2017 r. 
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W MZK w latach 2016 – 2017planowane są wydatki 

inwestycyjne na kwotę 21.000.000,00 zł. 

 

Spółka planuje: 

 modernizację bazy technicznej (stacja obsługi,  

    stacja diagnostyczna, myjnia), 

 zakup 5 autobusów o napędzie hybrydowym. 
Zakładana wartość projektu to kwota 21.000.000,00 zł. 



W przyszłorocznym budżecie 

wygospodarowaliśmy  
 

rezerwę inwestycyjną  

w wysokości  

 

1.830.000,00 zł,     

  

z której realizowane  

mogą być  

dodatkowe zadania. 
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Dziękuję za uwagę! 

W prezentacji wykorzystano grafiki (pliki cyfrowe) dostępne publicznie. 

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 




