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2. CHARAKTERYSTYKA MIASTA  

2.1. Położenie geograficzne.  

Nowy Targ jest malowniczym miastem położonym na południu Małopolski w sercu rozległej 
Kotliny Orawsko–Nowotarskiej, u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca. Centralne położenie, uwa-
runkowania administracyjne i atrakcje kulturalne sprawiły, iż Nowy Targ jest uznawany za  nie-
formalną stolicą Podhala. Tu skupiają się wszystkie drogi z Podhala, Spisza i Orawy. Centralne 
położenie jest zaletą Nowego Targu. Jest ono znakomitą bazą wypadową w Tatry, Pieniny, nad 
Jezioro Czorsztyńskie, na Babią Górę, czy pełne szlaków turystycznych Gorce. Miasto stanowi 
centrum administracyjne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne Podhala, Spisza i Orawy. Znaj-
dują się tutaj siedziby wielu instytucji o znaczeniu regionalnym, m. in. szpital, sąd, urzędy mia-
sta, gminy, powiatu, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa, banki, Euroregion „Tatry”, liczne organiza-
cje pozarządowe, redakcje lokalnej prasy. Miasto jest siedzibą powiatu nowotarskiego. 

2.2. Obszar miasta. 

Miasto zajmuje obszar 51,07 km2. Nowy Targ jest gminą miejską i sąsiaduje z gminami należą-
cymi do powiatu nowotarskiego, tj. z gminą wiejską Nowy Targ oraz z gminą Szaflary. 

Tabela nr 1: Dane z ewidencji gruntów  

L.p. Wyszczególnienie Wartość 

1. Powierzchnia geodezyjna miasta 51,07 ha 

Z czego:  
Użytki rolne 

 
35,37 % 

Grunty leśne oraz zadrzewione  41,83 % 

Grunty zabudowane i zurbanizowane  18,58% 

Grunty pod wodami  1,91 % 

Pozostałe tereny w tym nieużytki i tereny różne  2,31% 

2. Liczba obrębów geodezyjnych  1 

3. Liczba działek ewidencyjnych  36 859 
Źródło: Ewidencja Gruntów i Budynków prowadzona przez Starostę Nowotarskiego 

Miasto Nowy Targ nie dzieli się formalnie na dzielnice, natomiast składa się z tradycyjnie identy-
fikowanych części, takich jak: Stare Miasto i Śródmieście, Równia Szaflarska (pot. Bloki), Ibisor, 
Bór, Niwa i Dział, Kowaniec i Kokoszków, Podmieścisko oraz Czerwone (Lotnisko). 
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2.3. Demografia  

Liczba ludności Nowego Targu wyniosła w 2020 r. 31 850 osób z czego 52,8 % stanowią kobiety, 
a 47,2 % mężczyźni. W porównaniu z rokiem 2019 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 129 
osób. Obserwuje się trwający już od wielu lat trend zmniejszania się liczby mieszkańców. Średni 
wiek mieszkanców wynosi 40 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 
województwa małopolskiego oraz do średniego wieku mieszkańców całej Polski.  

Tabela nr 2: Liczba ludności Miasta Nowy Targ w latach 2018-2020 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

w 2018 
Liczba osób 

w 2019 
Liczba osób 

w 2020 

Mieszkańców ogółem 32 193 31 979 31 850 

w tym 

zameldowani na pobyt stały 32 193 31 979 31 850 
zameldowani na pobyt czasowy 399 453 274 
kobiety 16 986 16 865 16 821 
mężczyźni 15 207 15 114 15 029 

uprawnieni do głosowania  
w wyborach powszechnych 

26 293 26 063 25 796 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Tabela nr 3: Gęstość zaludnienia w latach 2018-2020 

Rok 
Powierzchnia 

km² 
Liczba ludności 

Liczba ludności na 
1 km² 

2018 51,03 32 183 630,66 
2019 51,07 31 979 626,07 
2020 51,07 31850 623,65 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Tabela nr 4: Migracja w latach 2018-2020 

Wyszczególnienie Liczba osób 
w 2018 

Liczba osób 
w 2019 

Liczba osób 
w 2020 

przybyło do Nowego Targu z innych gmin na po-
byt stały 

207 211 208 

zmieniło miejsce zamieszkania na terenie miasta 
Nowy Targ 

391 292 300 

wymeldowało się z pobytu stałego w Nowym 
Targu (do innych gmin lub za granicę) 

205 279 239 

zgłosiło czasowy wyjazd za granicę 0 3 27 
Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 
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Zjawisko migracji jest ważną determinantą w zakresie potencjału demograficznego. 

Tabela nr 5: Przyrost naturalny w latach 2018-2020 

Rok Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny Dynamika w % 

2018 330 307 23 107,49 

2019 297 318 -21 93,40 

2020 296 365 -69 81,09 
Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Tabela nr 6: Wybrane pozycje z ewidencji prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich  

L.p. Rodzaj zadania 2018 2019 2020 

1. 
Liczba sporządzonych aktów urodzeń (tryb zwykły i 
szczególny) 

1743 1831 1636 

2. 
Liczba sporządzonych aktów małżeństw (tryb zwykły i 
szczególny) 

402 408 308 

3. 
Liczba sporządzonych aktów zgonów (tryb zwykły i szcze-
gólny) 

1085 1044 1175 

4. Liczba wpisów aktów zagranicznych do polskich ksiąg 369 373 242 

5. Liczba sprostowań lub uzupełnień 402 384 266 

6. 
Liczba decyzji administracyjnych dotyczących administra-
cyjnej zmiany imienia lub nazwiska 54 41 40 

7. 
Liczba zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia mał-
żeństwa za granicą 8 9 8 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 

Najpopularniejsze imiona nadawane w roku 2020 w Nowym Targu to: Jan, Jakub, Antoni, Julia, 
Zuzanna, Milena. 
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3. WŁADZE MIASTA 

3.1 Rada Miasta Nowego Targu 

Rada Miasta Nowy Targ jest organem stanowiącym i kontrolnym. Rada Miasta i stałe Komisje 
Rady Miasta działały w oparciu o zatwierdzony roczny plan pracy. Organami wewnętrznymi  
o charakterze opiniodawczo-doradczym i kontrolnym Rady Miasta są Komisje Rady. Obecnie 
funkcjonuje stała Komisja rewizyjna, Komisja skarg, wniosków i petycji oraz cztery Komisje te-
matyczne. 

Przewodniczącym Rady Miasta Nowego Targu VIII kadencji był Grzegorz Luberda, wiceprze-
wodniczącymi: Marek Mozdyniewicz, Jan Łapsa.  

Rada Miasta Nowy Targ liczy 21 radnych.  

1. Grzegorz Luberda 
2. Marek Mozdyniewicz 
3. Jan Łapsa 
4. Stefania Drąg-Iłęda 
5. Szymon Fatla 
6. Marek Fryźlewicz – wygaśnięcie mandatu w związku ze śmiercią 13.05.2020 r. 
7. Bartłomiej Garbacz 
8. Ewa Garbacz  
9. Michał Glonek – wygaśnięcie mandatu - Uchwała Nr IX/90/2019 z dnia 17.06.2019 r. 
10. Bożena Groń 
11. Artur Kret – złożenie ślubowania na Sesji RM dnia 18.11.2019 r. 
12. Paweł Liszka  
13. Agata Michalska 
14. Lesław Mikołajski 
15. Ewa Pawlikowska  
16. Leszek Pustówka  
17. Jacenty Rajski 
18. Danuta Sokół 
19. Krzysztof Sroka  
20. Andrzej Swałtek  
21. Danuta Szokalska-Stefaniak  
22. Katarzyna Wójcik 
23. Włodzimierz Zapiórkowski – złożenie ślubowania na Sesji RM dnia 22.06.2020 r. 

W roku 2020 odbyło się 10 Sesji Rady Miasta.  
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Analiza podjętych uchwał przez Radę Miasta za rok 2020: 

Ilość podjętych uchwał – 115, 2 apele, 

z tego Akty prawa miejscowego - 49 

Ilość rozstrzygnięć nadzorczych – 0 

Ilość stwierdzonych nieważności - 0 

Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Nowy Targ w roku 2020 stanowi 
załącznik do Raportu. 

Analiza wniosków i interpelacji radnych za rok 2020: 

Ilość złożonych interpelacji i zapytań - 183 

Ilość złożonych wniosków - 0 

Ilość odpowiedzi na sesji – 0 

Ilość odpowiedzi pisemnych – 183 

Ilość interpelacji przekazanych do załatwienia przez inne organy – 0 

Rada Miasta rozpatrzyła 1 skargę na Dyrektora OPS – skargę uznano za bezzasadną. 

3.2. Burmistrz Miasta Nowego Targu 

Burmistrz sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należą realizowanie uchwał Rady Mia-
sta Nowego Targu, kierowanie bieżącymi sprawami oraz reprezentowanie miasta na zewnątrz. 
Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek orga-
nizacyjnych. Prowadzenie określonych spraw powierza dwóm Zastępcom, Skarbnikowi Miasta 
oraz Sekretarzowi Miasta. 

Ścisłe Kierownictwo Urzędu Miasta to : 

– Burmistrz Nowego Targu - Grzegorz Watycha 
– I Zastępca Burmistrza – Waldemar Wojtaszek 
– II Zastępca Burmistrza – Joanna Iskrzyńska-Steg 
– Skarbnik Miasta – Łukasz Dłubacz 
– Sekretarz Miasta – Zbigniew Strama (od 10 lutego 2020 r.) 
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3.3. Miejskie Jednostki Organizacyjne 

Tabela nr 7: Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych miasta Nowy Targ 

L. p. Jednostki budżetowe 

1 Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu 

2 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu 

3. Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu 

5. Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu 

6. Przedszkole nr 2 w Nowym Targu 

7. Przedszkole nr 4 w Nowym Targu 

8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu 

9. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu 

10. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu 

11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu 

12. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu 

13. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu 

14. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu 

15. Urząd Miasta Nowy Targ 

Ponadto w mieście działają instytucje kultury, posiadające osobowość prawną, które realizują 
zadania gminy, a są to: Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Zadania gminy 
realizują również powołane do tych celów Spółki Skarbu Gminy : 

– Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
– Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z o.o. 
– Nowotarska Telewizja Kablowa Spółka z o.o. 
– Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

11 

3.4. Urząd Miasta Nowy Targ  

Jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz realizuje zadania wynikające 
z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Miasta jest Urząd Miasta. 

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki i obejmuje obsługę mieszkańców, instytucji, organi-
zacji pozarządowych, inwestorów, kontrahentów, programowanie i realizację zadań w zakresie 
planowania i zarządzania przestrzeni miejskiej, współpracę z podmiotami gospodarczymi, dzia-
łania na rzecz środowiska naturalnego, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i 
innych w zakresie posiadanych uprawnień oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Podstawowym aktem określającym zasady funkcjonowania Urzędu Miasta w Nowym Targu jest 
Regulamin Organizacyjny Urzędu, który normalizuje sposób funkcjonowania Urzędu 
i organizacyjne zasady wykonywania zadań. 

Urząd jest powołany do realizacji zadań gminy zgodnie ze Strategią Miasta, dokumentami pro-
gramowymi Miasta oraz Polityką Jakości ustanowioną dla Urzędu przez Burmistrza. 

Szczegółowo zadania te zostały opisane w ustawie kompetencyjnej oraz w wielu innych aktach 
prawnych, m.in.:  

– ustawie o samorządzie gminnym,  
– ustawie o pracownikach samorządowych,  
– ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
– ustawie o systemie oświaty,  
– ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,  
– ustawie o finansach publicznych,  
– ustawie o gospodarce komunalnej,  
– przepisach wykonawczych – rozporządzeniach.  

Na koniec roku 2020 Urząd Miasta Nowy Targ zatrudniał 135 osób, w tym na stanowiskach 
urzędniczych – 105 pracowników (ścisłe Kierownictwo Urzędu – to 5 osób, kierownicy komórek 
organizacyjnych urzędu – 24 osoby). Pozostałe osoby to pracownicy na stanowiskach pomocni-
czych i obsługi. 91 % osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych to osoby 
z wykształceniem wyższym (87 % w grupie stanowisk urzędniczych i pomocniczych). Corocznie 
w budżecie miasta planowane są środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 
(szkolenia merytoryczne organizowane głównie przez firmy zewnętrzne, uczestnictwo w forach 
tematycznych, konferencjach, itp.). W ubiegłym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, firmy 
szkoleniowe przez kilka miesięcy zawiesiły działalność i dopiero w ostatnim kwartale wznowiły 
działalność w formule zdalnej (on-line). Dlatego też w 2020 r. wydatki na szkolenia pracowni-
ków wyniosły łącznie 33 987,13 zł, podczas gdy rok wcześniej było to prawie 60 tys. zł. Liczba 
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dni szkoleniowych przypadających na 1 pracownika również się zmniejszyła do 1,07 (2019 – 
2,52).  

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług w zakresie wykonywania zadań 
publicznych w Urzędzie Miasta funkcjonuje System Zarządzania Jakością.  

 

Corocznie zgodność z normą i wdrożonymi procedurami potwierdzana jest zewnętrznymi audy-
tami nadzoru. Ostatni audyt nadzoru został przeprowadzony w grudniu 2020 r.   

Kierunki działania Urzędu Miasta wyznacza przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Polityka Jakości. 
Jednym z priorytetów Kierownictwa Urzędu, jak również wszystkich pracowników, a także jed-
nym z mierników skuteczności funkcjonowania SZJ jest kreowanie pozytywnego wizerunku 
Urzędu. 

Corocznie prowadzone są badania poziomu zadowolenia klientów Urzędu Miasta. Syntetyczny 
wskaźnik satysfakcji klienta, uzyskiwany w wyniku badań i analiz, utrzymywał się od lat na wy-
sokim poziomie (85% - 91%). W 2019 r. ilość zadowolonych z usług UM petentów zmalała do 
62%. Wpływ na wynik miał zmieniony sposób prowadzenia badania z incydentalnego na cało-
roczny. W 2020 r. badanie satysfakcji klientów było praktycznie niemożliwe ze względu na 
ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów w Polsce, w tym naszego Urzędu Miasta, wprowadza-
ne centralnie, a spowodowane epidemią koronawirusa. Uznajemy jednak, że dobre opinie i wy-
soka ocena w komentarzach pod artykułem „Urząd Miasta w Nowym Targu  
z "normalnymi zasadami obsługi klientów" na portalu Podhale24 jest najlepszą oceną.  

Badaniu poddajemy również skargi na działalność Urzędu Miasta. W 2020 r. nie zarejestrowano 
żadnych skarg ani wniosków. Jak już obserwuje się od kilku lat, liczba skarg co roku jest nie-
wielka - dla porównania, w latach poprzednich rozpatrywano odpowiednio: 2019 – 2 skargi, 
2018 – 1 skarga, 2017 – 3 skargi, 2016 - 5 skarg. 

Burmistrz wydaje akty prawa wewnętrznego, dotyczące kierowania i funkcjonowania Urzędu 
oraz jednostek organizacyjnych. Są to zarządzenia Burmistrza jako organu gminy dotyczące np. 
zakresu gospodarowania nieruchomościami gminy, gospodarowania budżetem miasta, ustala-
nia stawek czynszów w lokalach komunalnych, powoływania i odwołania dyrektorów placówek 
oświatowych, ogłaszania konkursów na zadania publiczne oraz zarządzenia dotyczące organiza-
cji i funkcjonowania urzędu jako kierownik Urzędu.  
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Tabela nr 8: Ilość wydanych Zarządzeń Burmistrza Miasta 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

1. Zarządzenia Burmistrza 
Miasta jako organu  

290 260 170 161 

2. 
Zarządzenia Burmistrza 
jako Kierownika Urzędu 
Miasta 

35 47 35 35 

 Razem  325 307 205 196 
Źródło: Urząd Miasta – Rejestr zarządzeń 

Od stycznia do grudnia 2020 roku wpłynęło do Urzędu 27 947 spraw (pism, wniosków od klien-
tów zewnętrznych), tj. o 186 pism więcej w stosunku do roku poprzedniego. Od początku roku 
wszystkie sprawy są rejestrowane elektronicznie w systemie zarządzania dokumentami i spra-
wami – eDokumencie co znacznie usprawniło pracę w zakresie obiegu dokumentów, a także 
wpłynęło pozytywnie na komunikację między komórkami organizacyjnymi Urzędu. 

Od wielu lat analizujemy i porównujemy wskaźniki dot. postępowań administracyjnych 
w Urzędzie Miasta, doskonalimy i usprawniamy przebieg procesów administracyjnych, co obra-
zuje poniższa tabela. 

Tabela nr 9: Dane dotyczące postępowań administracyjnych w Urzędzie Miasta 

L.p. Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

1. Ilość wydanych decyzji w UM 18 034 18 711 19 593 
 W tym decyzje podatkowe  16 485 18 060 18 048 

2. Ilość odwołań od decyzji  14 5 5 
3. Ilość decyzji uchylonych do po-

nownego rozpatrzenia  
1 3 1 

4. Liczba wydanych postanowień 1 711 822 2 010 
5. Liczba postanowień uchylonych  0 3 2 
6. Liczba zażaleń złożonych na po-

stanowienia  
1 3 6 

7 Liczba wydanych dowodów 
osobistych  

3 720 2 870 2 083  

8. Przeciętny czas oczekiwania na 
wydanie dowodu osobistego  

do 30 dni ok. 3 tygodnie ok. 3 tygodnie 

9. Wnioski o wydanie dowodu 
osobistego złożone przez e-
PUAP 

81 143 241 

10. Przeciętny czas oczekiwania na 
decyzję o warunkach zabudowy 

około 3 miesiące 2 miesiące 2 miesiące 

Źródło: Wydział Administracji i Kadr Urzędu Miasta 
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Ilość odwołań od decyzji administracyjnych w ostatnich latach utrzymuje się na niskim pozio-
mie. 

W Biurze Obsługi Mieszkańców ewidencjonowane są kierowane do Urzędu Miasta wnioski  
o udzielenie informacji publicznej. 

Ilość zarejestrowanych w latach 2019 – 2020 wniosków o udzielenie informacji publicznej: 
Rok 2019 – 109 wniosków 
Rok 2020 – 102 wnioski, w tym jeden wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej 

Od kilku lat także różne podmioty korzystają z możliwości złożenia petycji do organów samo-
rządu gminy, a ich liczba z roku na rok wzrasta. Dotychczas przeważają jednak petycje rozsyłane 
do samorządów masowo przez różne podmioty, działające na rzecz propagowania idei społe-
czeństwa obywatelskiego.  

Tabela nr 10: ilość złożonych petycji w Urzędzie Miasta 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

11 13 18 
Źródło: Wydział Administracji i Kadr Urzędu Miasta 

Osoby posiadające status bezrobotnego, a spełniające warunki, o których mowa w ustawie  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogły skorzystać z odbycia stażu w Urzędzie 
Miasta. W  2020 r. z tej formy zdobywania doświadczenia zawodowego skorzystało 6 osób. 
Praktyki zawodowe odbyło 23 uczniów szkół średnich i studentów. 

Na terenie Miasta Nowy Targ działa kilku operatorów telekomunikacyjnych (w tym telefonii 
komórkowej) świadczących usługę dostępu do Internetu. Usługi dostępu szerokopasmowego 
do sieci internetowej na terenie miasta realizowane są przez operatorów ogólnopolskich (Oran-
ge Polska, Netia, T-mobile, Cyfrowy Polsat S.A.) oraz operatorów lokalnych: Nowotarska Telewi-
zja Kablowa sp. z o.o. oraz Firma Handlowo-Usługowa KOMPEX. Do tych podmiotów należy 
większość nowotarskich odbiorców sieci internetowej. Pozostałą część rynku obsługują mniejsi 
operatorzy alternatywni, w przeważającej mierze oferując dostęp do Internetu drogą radiową. 
Od kilku lat Orange Polska, Firma Handlowo-Usługowa KOMPEX i Nowotarska Telewizja Kablo-
wa sp. z o.o. budują nowe sieci oraz modernizują istniejące w oparciu  
o technologie światłowodowe. Umożliwia to dostarczenie do domów jednorodzinnych szybkie-
go i stabilnego Internetu o prędkości do 1 Gb/s.  

Obecnie na terenie miasta Nowy Targ funkcjonuje czternaście punktów dostępu do Internetu 
typu Hotspot, utworzonych w ramach programu WIFI4EU, realizowanego przez Gminę Miasto 
Nowy Targ, usytuowanych w  Rynku, budynku Ratusza - Punkt Informacji Turystycznej, Parku 
Miejskim im. Adama Mickiewicza wraz z kawiarnią, na terenie Miasteczka Komunikacyjnego, 
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Miejskiej Hali Lodowej, Hali Gorce, Muzeum Drukarstwa, Muzeum - Wieża Wodna, Dworca PKP, 
kawiarence w Miejskiej Pływalni i Stadionie Miejskim. Dostęp do Internetu jest realizowany  
z wykorzystaniem infrastruktury Nowotarskiej Telewizji Kablowej sp. z o.o. Sieć bezprzewodowa 
zarządzana jest przez Nowotarską Telewizję Kablową sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy 
ul. Józefczaka 1 w porozumieniu z Urzędem Miasta. 

W Urzędzie Miasta funkcjonują rozwiązania informatyczne, których głównym celem jest 
usprawnianie komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami.  
 
Od lat działa miejski portal informacyjny www.nowytarg.pl, który jest platformą  
o najważniejszych działaniach i wydarzeniach podejmowanych przez Miasto Nowy Targ. Biule-
tyn Informacji Publicznej BIP jest serwisem, gdzie publikowane są dokumenty związane  
z działalnością samorządu. Dodatkowo funkcjonuje portal społecznościowy Facebook, którego 
głównym celem jest promocja miasta, informowanie o wydarzeniach kulturalnych i sportowych 
oraz dialog z mieszkańcami. 

System Informacji Przestrzennej: e-mapa oraz InspireHUB to portale poświęcone informacjom 
przestrzennym Miasta Nowy Targ. W roku 2020 podjęto pracę nad rozbudową portalu Inspre-
HUB zawierającego dane przestrzenne miasta Nowy Targ wraz z aplikacją QGIS z nakładką GIAP. 
Baza danych zawiera kompletny zbiór danych przestrzennych oraz dodatkowe warstwy 
uwzględniające min. ewidencję zabytków, dane o podatkach lokalnych oraz dane związane  
z ochroną środowiska.  

https://obywatelski.nowytarg.pl/ - platforma do konsultacji społecznych budżetu obywatelskie-
go Miasta Nowy Targ. 

Sukcesywnie zwiększa się liczba elektronicznych usług publicznych. Poza centralnymi usługami, 
takimi jak: e-PUAP, ŹRÓDŁO, CEIDG, możliwe jest załatwienie spraw z zakresu usług publicznych 
w Urzędzie Miasta przez portal https://eurzad.nowytarg.pl/. 

Wdrożono projekt pn. „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy 
Targ" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, którego celem było i jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych  
w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców 
do cyfrowych usług publicznych on-line.  

W roku 2020 zmodernizowano sieć wewnętrzną Urzędu przez wymianę switchy na nowe mode-
le pracujące z prędkością 1 Gb/s. W związku z epidemią wirusa COVID-19 i przejściem szkół na 
naukę zdalną oraz w części pracowników Urzędu na pracę zdalną wzrosło wykorzystanie z usług 
internetowych, w tym z poczty elektronicznej i stron internetowych, które działają na serwerze 
Urzędu Miasta. Aby podnieść jakość tych usług Urząd Miasta zakupił  i przeniósł dane na nowy 
serwer o większej wydajności. 
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W urzędzie funkcjonuje Punkt Poświadczenia Profilu Zaufanego, mieszczący się w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańców i Przedsiębiorców. W roku 2020 wydano 641 dokumentów związanych z profi-
lem zaufanym. To o 156 dokumentów więcej niż w roku 2019.  

Działania podejmowane przez administrację Miasta są na bieżąco poddawane różnorakim kon-
trolom. Uprawnienia kontrolne w stosunku do samorządu ma: Wojewoda Małopolski, Regio-
nalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli oraz inne jednostki, np. Urząd Kontroli Skar-
bowej, Kuratorium Oświaty, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Państwowa 
Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski. W roku 
2020 miały miejsce 2 kontrole w Urzędzie Miasta. Wydane zalecenia pokontrolne stanowią 
materiał do dalszej poprawy funkcjonowania administracji.  

W roku 2020 przeprowadzono 1 audyt w Zakładzie Gospodarczym Zieleni i Rekreacji. 

Ponadto w Urzędzie Miasta przeprowadzono 2 audyty w ramach Systemu Zarządzania Jakością. 
Konsekwencją działań kontrolnych i audytowych są podejmowane działania korygujące. 

3.5. Ciała doradcze  

W 2020 r. działały następujące ciała doradcze Burmistrza Miasta i Rady Miasta. 

Nowotarska Rada Seniorów 

Miasto sprzyja solidarności międzypokoleniowej i tworzy warunki do pobudzania aktywności 
obywatelskiej osób starszych, czego dowodem jest działalność Nowotarskiej Rady Seniorów.  
W 2020 r. dokonano uzupełnienia składu Nowotarskiej Rady Seniorów, zgodnie z § 15 ust. 2 
Statutu Rady. W wyniku losowania w skład Nowotarskiej Rady Seniorów weszła pani Wanda 
Piekarczyk, reprezentująca Klub Seniora przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu. 

Przedstawiciele Rady Seniorów w 2020 r. brali również udział w sesjach Rady Miasta Nowy Targ, 
Komisjach Rady Miasta Nowy Targ oraz w uroczystościach organizowanych przez władze Mia-
sta. W 2020 r. przedstawiciele Rady Seniorów złożyli wnioski o dofinansowanie kilku działań, 
m.in. do rządowego projektu ASOS. Rada Seniorów brała udział w omawianiu programu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi wraz z przedstawicielem Urzędu Miasta Kierownikiem 
Referatu Sportu i Turystyki panem Arkadiuszem Szymczykiem. Zgłoszono kandydaturę pana 
Marka Bochowicza w związku z naborem na członków Rady Do Spraw Polityki Senioralnej II ka-
dencji (2020–2024), ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Omawiano 
formy pomocy udzielonej dla seniorów, realizowanej przez samorząd w czasie pandemii. Senio-
rom przekazywano na bieżąco maseczki oraz środki dezynfekujące. 

Nowotarska Rada Seniorów wystąpiła również z wnioskiem o bezpłatne udostępnienie lokalu 
dla organizacji pozarządowych nieposiadających siedziby oraz o lokal, który zostałby udostęp-
niony dla Nowotarskiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  
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Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Nowotarskiej Rady Seniorów znajdują się na 
stronie Urzędu Miasta Nowy Targ. 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Nowym Targu jest organem doradczym 
Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

W roku 2020 odbyły się 4 posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

Tematyka posiedzeń w roku 2020 r. obejmowała: 

1. zaopiniowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Nowy Targ – teren byłej zajezdni PKS; 

2. zaopiniowanie projektów zmian: mpzp Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz  
z otoczeniem), mpzp Nowy Targ 24 (Dział), mpzp Nowy Targ 25 (Kowaniec – Kokosz-
ków), mpzp Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), mpzp Nowy Targ 30 (Podmieścisko – 
Stawiska); 

3. zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
mpzp Nowy Targ 25.I (Zielona), mpzp Nowy Targ 36 (ludźmierska II); 

4. zaopiniowanie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Nowy Targ 6.I, Nowy Targ 15.I, Nowy Targ 20 (Oleksówki – Dziubasówki), Nowy 
Targ 22 (Centrum), Nowy Targ 23 (Niwa – Grel), Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszka-
niowe); 

5. zaopiniowanie wniosków o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Nowy Targ; 

6. wyrażenie opinii w sprawie petycji NZOZ OKO-TEST Diagnostyka i Chirurgia Oka dot. 
podjęcia działań umożliwiających otworzenie poradni okulistycznej w nowo powstałym 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zmienianym obecnie mpzp Nowy Targ 26 
(Równia Szaflarska), 

7. wyrażenie opinii w sprawie petycji P. Jędryski w sprawie zaliczenia ul. Kwiatowej do ka-
tegorii ogólnodostępnych dróg gminnych. 

Kapituła Honorowa Miasta Nowy Targ 

Obecnie trwa kadencja Kapituły Honorowej powołanej Uchwałą Nr XXII/227/2020 Rady Miasta 
Nowy Targ z dnia 7 września 2020 r. 

W roku 2020 r. Kapituła obradowała jeden raz i  zaopiniowała 3 wnioski o  przyznanie Medalu 
„za szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu”, oraz 4 wnioski o przyznanie Medalu „Zasłu-
żony dla Sportu”.  
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4. FINANSE 

Budżet Miasta stanowi podstawę samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej przez 
organ wykonawczy. Obejmuje on zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przy-
chodów i rozchodów miasta Nowego Targu, przyjmowanych w formie uchwały budżetowej na 
okres roku kalendarzowego.  

Tabela nr 11: Plan dochodów budżetowych w latach 2018-2020 

Rok Plan dochodów Wykonanie planu dochodów Wykonanie w  % 
2018 152 123 736 155 447 610,00 102,20 
2019 171 111 555 177 638 297,00 103,80 
2020 177 679 577 183 239 165,29 103,10 

Źródło: Biuro Budżetu i Analiz Urzędu Miasta 

W porównaniu do 2019 roku dochody ogółem wzrosły o 3,2 %, tj. o kwotę 5,6 mln zł, przy czym 
dochody bieżące są wyższe o kwotę 3 076 529 zł. Natomiast dochody majątkowe są większe o 
2 524 340 zł. 

Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu Gminy za 2020 r.  
wynosi 45%. 

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych budżetu Gminy w wydatkach ogółem za 2020 r.  
wynosi 19%. 

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 8,2%.  

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżą-
cymi) określona jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jed-
nostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o cha-
rakterze inwestycyjnym. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w 
jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. 

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wyniosły 31 418 586 zł i w 
porównaniu do 2019 r. są niższe o 770 062 zł, co stanowi spadek o 2,4%. Natomiast dochody z 
tytułu podatku od nieruchomości w 2020 r. wyniosły 20 094 068 zł i są wyższe od wykonanych 
w 2019 r. o 348 001 zł, co stanowi wzrost o 1,8%. 

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 183 141 522 zł, co stanowi 94,09% planu 
wydatków budżetu miasta na 2020 r., w tym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 
35 140 188 zł, tj. na poziomie 94% założonego planu. 
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Wydatki w 2020 r. były o 15 023 779 zł większe niż w roku 2019 r., co stanowi wzrost wydat-
ków o 8,9%. Wydatki bieżące wzrosły w stosunku do 2019 r. o 9 597 370 zł, tj. o 6,9%,  nato-
miast wydatki majątkowe były większe o kwotę 5 426 409 zł, co stanowi wzrost o 18,3% 
w stosunku do roku ubiegłego. 

Zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 28 998 038 zł, w tym: 

- z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - kwota 27.758.038 zł, 
- z tytułu zaciągniętych pożyczek - kwota 1 240 000 zł. 

Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych 
w ostatnich latach przedstawia poniższa tabela. Informacje o realizacji inwestycji znajdują się 
w Dziale 8: INWESTYCJE. 

Tabela nr 12: Poziom wydatków inwestycyjnych  

Rok Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne Udział inwestycji w wydatkach 
budżetowych w % 

2018 154 075 488,67 30 048 926,61 19,50% 
2019 168 117 742,93 29 713 779,08 17,67% 
2020 183 141 522,36 35 140 188,24 19,19% 

Źródło: Biuro Budżetu i Analiz Urzędu Miasta 

Tabela nr 13: Porównanie powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w Gminie Miasto Nowy Targ dla celów podatkowych  

Wyszczególnienie 
/ Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Osoby prawne 209 683,00 215 664,00 224 827,00 225 412,00 245 505,00 243 491,00 
Osoby fizyczne 183 695,00 189 408,00 189 457,00 197 410,00 205 638,00 207 818,00 

Razem 393 378,00 405 072,00 414 284,00 422 822,00 451 143,00 451 309,00 
Źródło: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta 

Do oceny pozycji finansowej Gminy Miasta Nowy Targ możemy posłużyć się także wskaźni-
kiem G. Jest to kwota podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy, 
przyjęta do obliczania subwencji wyrównawczej. 

Na 2018 rok wskaźnik ten dla Miasta Nowy Targ wynosił 1 420,45 zł, na 2019 rok wynosił 1 
510,17 zł, natomiast na 2020 rok wskaźnik ten dla Gminy Miasto Nowy Targ wyniósł 1 700,49. 
Analogiczne wskaźniki dla kraju wynoszą odpowiednio: 2018 rok – 1 668,68 zł, 2019 rok – 1 
790,33 zł, 2020 – 2 098,22 zł. 

(Szczegółowe dane zawiera „Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Nowy Targ za 
rok 2020” zamieszczone w BIP na stronie Miasta). 
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5. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII. 

Główne kierunki działań władz miasta i Urzędu Miasta Nowego Targu wynikają przede wszyst-
kim z dokumentów programowych Miasta Nowy Targ, w szczególności:  

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,  
- Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego,  
- Strategia Rozwoju Miasta, 
- Gminny Program Rewitalizacji, 
- Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe,  
- Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.  

5.1. Gospodarka przestrzenna  

Politykę przestrzenną Nowego Targu, a w szczególności zasady zagospodarowania przestrzen-
nego, określa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Nowy Targ, którego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Jednym z 
najważniejszych zadań i kompetencji samorządu lokalnego jest uchwalanie planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy. Plan zagospodarowania przestrzennego jest ważnym dokumen-
tem, który wpływa bezpośrednio na zagospodarowanie przestrzenne na terenie danej gminy 
oraz na możliwość inwestowania, zarówno dla indywidualnych inwestorów, jak i dla firm oraz 
innych podmiotów. Istnienie planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu przyspie-
sza i znacznie upraszcza proces inwestycyjny.  

W 2020 r. Rada Miasta Nowy Targ uchwaliła następujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego bądź ich zmiany na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Tabela nr 14: Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

L.p. Nazwa planu 
Nr Uchwały Rady Miasta  

Nowy Targ Dz. Urz. Woj. Małopol. 

1. 
Nowy Targ 16-30 

(Podmieścisko południe) 

Uchwała Nr XXI/220/2020 

z dnia 27 lipca 2020 r. 
2020.5054 

z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

2. 
Nowy Targ 21 

(obszar lotniska) - zmiana 

Uchwała Nr XXII/228/2020  

z dnia 7 września 2020 r. 
2020.5770 

z dnia 15 września 2020 r. 

3. Nowy Targ 24 
(Dział) - zmiana 

Uchwała Nr XXII/229/2020 

z dnia 7 września 2020 r. 
2020.5771 

z dnia  15 września 2020 r. 

4. 
Nowy Targ 25.I 

(Zielona) 

Uchwała Nr XXIII/245/2020  

z dnia 12 października 2020 r. 
2020.6487 

z dnia 20 października 2020 r. 

5. 
Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego – zmiana (CSL) 

Uchwała Nr XVIII/193/2020 

z dnia 9 marca 2020 r. nie dotyczy 
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6. 

Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego – zmiana (była 

zajezdnia PKS) 

Uchwała Nr XXIII/246/2020 

z dnia 12 października 2020 r. 
nie dotyczy 

Źródło: Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta 

W 2020 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania 
następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Tabela nr 15: Uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
 

L.p. Nazwa planu Nr Uchwały Rady Miasta 
Nowy Targ Pow. w ha 

1. Nowy Targ 6.I 
Uchwała Nr XXV/278/2020 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 
32 

2. 
Nowy Targ 23 (Niwa - Grel) 

- zmiana całego planu 
Uchwała Nr XXIII/244/2020 

z dnia 12 października 2020 r. 
470 

9. 
Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta (os. Marfiana Góra) 

Uchwała Nr XXIII/247/2020 
z dnia 12 października 2020 r. 38 

Źródło: Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta 

Na koniec 2020 r. w Mieście obowiązywało 27 planów miejscowych, które obejmowały tereny 
o pow. 3 705,47 ha, co stanowi ok. 72,6 % pow. miasta. 
 

Tabela nr 16: Zmiany (w %) powierzchni miasta objętej mpzp w ostatnich latach 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

12% 21% 21% 36% 54% 70% 70% 70% 70% 72% 72% 
Źródło: Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta 

Dla obszarów nieobjętych planami miejscowymi wydawane są decyzje o ustaleniu warunków 
zabudowy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2020 r. Burmistrz  
Miasta wydał 8 decyzji o warunkach zabudowy i dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. 

Ponadto w 2020 r. zostały wydanych 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

5.2. Strategia Rozwoju Miasta 

“Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030” została 
przyjęta uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 roku. 

Strategia nakreśla misję, wizję, 3 obszary interwencji strategicznej wraz z dedykowanymi celami 
strategicznymi oraz 16 priorytetowymi kierunkami rozwoju. Poza misją i wizją, określającymi 
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ramy rozwoju miasta w perspektywie długookresowej, istotną rolę pełnią projekty o charakterze 
flagowym, kluczowe z punktu widzenia realizacji założonych celów. Są nimi: 

 podnoszenie rangi i wartości Nowego Targu jako stolicy Podhala 
 utworzenie Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych 
 rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację i modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury 

oraz budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu 
 tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w wymiarze infrastrukturalnym oraz 

promocyjnym 
 polityka społeczna i prorodzinna 
 ograniczenie niskiej emisji na terenie Nowego Targu. 

 
 
 MISJA NOWEGO TARGU DO ROKU 2030 

MISJA 

 

Misją Nowego Targu jest tworzenie optymalnych warunków 
dla życia, osiedlania się, pracy, prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego. 
 
Domeną Nowego Targu jest urzeczywistnianie aspiracji 
mieszkańców i wspólnoty samorządowej, podnoszenie komfortu 
życia i wykorzystywanie potencjałów naturalnych oraz kapitału 
ludzkiego na rzecz budowania rangi miasta i wzmacniania funkcji 
Nowego Targu jako realnej stolicy Podhala. 

 

 

 

WIZJA NOWEGO TARGU DO ROKU 2030 

 

W 
Nowy Targ jako stolica Podhala w pełni wykorzystuje swój potencjał 
subregionalny oraz wzmacnia funkcje centralne. Miasto realizuje 
swoje aspiracje poprzez budowanie rangi Nowego Targu jako 
bezpiecznego i dobrze zarządzanego ośrodka miejskiego. 

I 
Nowy Targ zapewnia wzrastającą jakość życia mieszkańcom – jest 
miastem atrakcyjnym do życia, pracy i spędzania czasu wolnego. 
Dobrostan mieszkańców jest podstawowym wyznacznikiem 
prowadzenia polityk publicznych przez samorząd lokalny. 
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 MISJA NOWEGO TARGU DO ROKU 2030 

Z 
Oferta kulturalna i sportowa jest stale rozbudowywana z korzyścią dla 
mieszkańców. Wysoka jakość oferty w połączeniu ze wzrastającą 
dostępnością usług społecznych wpływa na wzmocnienie atrakcyjności 
osiedleńczej i wzmacnia relacje mieszkańców z miastem. 

J 
Nowy Targ korzysta z bogatej tradycji handlowej budując markę 
miasta w oparciu o jego potencjały gospodarcze i unikalne zasoby. 
Prężne funkcjonowanie stref aktywności gospodarczej i centrów 
handlu umożliwiają uporządkowanie przestrzeni miejskiej  
i wpływają na ożywienie centrum miasta. Prężna gospodarka tworzy 
miejsca pracy odpowiadające aspiracjom mieszkańców. 

A 
Nowy Targ korzysta z poprawy dostępności komunikacyjnej  
w wymiarze drogowym i kolejowym. Premia lokalizacyjna wzmacnia 
atrakcyjność osiedleńczą, turystyczną i gospodarczą, a obecność 
lotniska czyni Nowy Targ miastem wysokich lotów i odważnych 
aspiracji.   

 

„Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030” 
to dokument strategiczny, określający pożądaną wizję zmiany i jej docelowy kształt. Z punktu 
widzenia interwencji planistycznej dostrzega się konieczność dwutorowego wyodrębnienia 
strategicznych planów rozwojowych. Zaproponowana struktura składa się z kluczowych 
przedsięwzięć strategicznych, które opisują zasadniczy kierunek zmiany i wprost definiują 
działania, będące kamieniami milowymi w kontekście osiągnięcia wizji Nowego Targu 
w perspektywie długookresowej. Realizacja projektów kluczowych w istocie warunkuje 
przeprowadzenie zmiany jakościowej w mieście, stąd też traktuje się tę część priorytetowo. 
Kształt i zakres projektów wynika z planów operacyjnych, diagnozy strategicznej, jak również 
procesu partycypacji społecznej. Tym samym ich stopień szczegółowości jest różny, niemniej 
definiuje te zagadnienia, które są rzeczywistymi szansami i determinantami rozwojowymi. 
Drugą, komplementarną częścią strategicznych planów operacyjnych są zdefiniowane i opisane 
priorytetowe kierunki rozwoju. W tej części skoncentrowano się w sposób ramowy na obszarach 
wsparcia, obszarach strategicznej interwencji, które łącznie tworzą swoisty portret 
przeobrażenia Nowego Targu na poziomie skonkretyzowanych działań (zadań) koncepcji 
i przedsięwzięć rozwojowych. Ta część dokumentu, w zależności od opisywanego elementu, 
pozwala na docelowe zwieńczenie rozdziału wskaźnikami mierzącymi zmianę w poszczególnych 
obszarach. Należy podkreślić, że obszary interwencji są odpowiedzią na identyfikowane 
problemy strategiczne, a treść zawarta w opracowaniu nie stanowi przeniesienia całej sekwencji 
zadań samorządu gminnego do opracowania, gdyż samą strategię traktuje się jako instrument 
rozwoju całego miasta rozumianego przede wszystkim jako wspólnota mieszkańców, organizacji 
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społecznych i obywatelskich, przedsiębiorców oraz interesariuszy sektora publicznego. 

Kluczowe przedsięwzięcia strategiczne to projekty lub wiązki projektowe odnoszące się do 
kluczowych wyzwań strategicznych. Stanowią bazę - fundament umożliwiający jakościową 
zmianę miasta i wykreowanie Nowego Targu jako rzeczywistej stolicy Podhala i miejsca 
koncentracji usług wyższego rzędu, również tych wskazujących na jego subregionalny charakter. 
Jednocześnie efektywne wdrożenie kluczowych przedsięwzięć strategicznych pozwoli na 
odczuwalną poprawę jakości życia mieszkańców Nowego Targu oraz poprawę jego atrakcyjności 
osiedleńczej. 

Strategia, której celem jest dokonanie pozytywnej zmiany jakościowej w mieście, wymaga 
zastosowania konkretnych metod monitorowania jej realizacji. Coroczna ocena stopnia 
wykonania Strategii musi bazować na wieloaspektowej analizie, opierającej się zarówno 
na twardych danych statystycznych (ilościowych – wskaźniki realizacji Strategii), jak i na danych 
ilościowo-jakościowych, skupiających się na bieżącej charakterystyce stanu realizacji kluczowych 
przedsięwzięć strategicznych. Mierniki ilościowe będą opierać się głównie na Urzędu Miasta i 
zależnych od niego podmiotów. Miernik opisowy może stanowić uzupełnienie metod 
ilościowych przy ocenie realizacji danego przedsięwzięcia kluczowego, gdyż złożoność 
informacjach publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, a także na danych wewnętrznych 
projektów kluczowych, ich szeroki/parasolowy charakter nie zawsze może być opisany 
standardowymi wskaźnikami w sposób możliwie kompletny. 

Podstawowym narzędziem do śledzenia postępu realizacji Strategii są wskaźniki monitorowania 
zmiany. Dostarczają one informacji dotyczących wskaźników rezultatu, a więc efektów realizacji 
przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników 
skupiony jest na ocenie osiągnięcia celów strategicznych, a nie poszczególnych przedsięwzięć 
i projektów. Wynika to z postrzegania planowania rozwoju miasta jako procesu całościowego, 
który nie jest prostą sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany w mieście, 
szczególnie w obszarach problemowych . 

Sprawozdanie z realizacji Strategii  za część roku 2019 i cały rok 2020 będzie dostępne w formie 
raportu zbiorczego, który zostanie przekazany do Rady Miasta. 

 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

25 

5.3. Strefa Aktywności Gospodarczej 

 

Strefa Aktywności Gospodarczej 
Źródło: Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta 

Strefa Aktywności Gospodarczej działa na powierzchni ok. 11ha i nieprzerwanie realizuje cele, 
dla których została utworzona. W 2020 r. w Strefie podpisano 1 umowę dzierżawy z przedsię-
biorcą na teren inwestycyjny w strefie. Na koniec 2020 w SAG-u obowiązywało 12 umów dzier-
żawy z 11 podmiotami gospodarczymi. W 2020 r. żaden z przedsiębiorców nie uzyskał zezwole-
nia na działalność w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Na terenie Specjalnej Strefy Aktywności Gospodarczej można skorzystać ze zwolnienia 
w podatku od nieruchomości, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 13 października 2014 r. w sprawie:  zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ z późn. zm. Przedsiębiorcy mogą sko-
rzystać ze zwolnienia nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost powierzchni zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej i powierzchni mieszkalnych. 

Firmy działające w SAG w 2020 r. to: 

1) MOBENE sp. z o.o. sp. k.  
2) Baby Boo Paweł Bargieł 
3) Firma Prywatna LEGUTKO 
4) Timber Plus Budzyk sp. j. Budzyk 
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5) FHU „GLOBIS” 
6) „PRODESIGN” Jarosław Grzegorczyk 
7) FHU „Babysky” sp. z o.o. sp. k. 
8) „Centrum Logistyki” sp. z o.o. 
9) ZF SPROCKETS 
10) Instytut Szkolenia Ślusarski, Kalata sp. j 
11) Resident Team Sp. z o.o. sp.k 

Ponadto od kilku już lat podejmowane są starania o dofinansowanie projektu pn: „Utworzenie 
Strefy Aktywności Gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS 
wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych”. Do Urzędu Marszałkowskiego już w 2019 r. zo-
stał złożony wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności 
gospodarczej, Poddziałanie: 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM). Umowa do dofinan-
sowanie została podpisana w lutym 2021 r. Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł. 
Przyznane dofinansowanie wynosi ponad 7,2 mln zł. 

 

Planowana Strefa Aktywności Gospodarczej w obrębie terenów NZPS 
Źródło: Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta 

 

W ramach zadania planowana jest poprawa istniejącej infrastruktury drogowej, przebudowa 
oświetlenia oraz kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i opadowej. Istotnym założeniem jest za-
kładana poprawa dostępności komunikacyjnej dla już istniejących w tym rejonie firm i instytucji. 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

27 

5.4. Gminny Program Rewitalizacji Miasta  

„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023” (GPR) przyjęty Uchwałą 
Nr XXXVI/335/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r. zawiera szczegółową 
analizę miasta Nowy Targ z uwzględnieniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
oraz wyznacza kierunki planowanych działań. Z punktu widzenia zapisów ustawy o rewitalizacji 
konieczne jest podkreślenie czynników mających kluczowe znaczenie dla procesu wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego oraz planowanego procesu rewitalizacji, a w szczególności przyczyn, 
dla których ten proces jest niezbędny z punktu widzenia rozwoju całego miasta. 

Zgodnie z zapisami ustawy rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 
obszaru zdegradowanego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, pro-
wadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzyso-
wym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, 
ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewy-
starczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na 
nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokal-
nych przedsiębiorstw), 

 środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obec-
ność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska), 

 przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie w infra-
strukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawo-
wych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmienia-
jących się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska ja-
kość terenów publicznych), 

 technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w 
tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w za-
kresie energooszczędności i ochrony środowiska). 

 

Efektem prac analitycznych i badawczych było wyłonienie obszaru rewitalizacji, który jest zawę-
żony w stosunku do obszaru zdegradowanego i podzielony na następujące podobszary: 

- Podobszar 1 Centrum (16,21% ludności i 4,24% powierzchni), 
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- Podobszar 2 Osiedle (12,72% ludności i 0,62% powierzchni). 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zatem łącznie 4,86% powierzchni miasta Nowy Targ 
oraz 28,93% ogółu mieszkańców, dzięki czemu spełnia kryterium przewidziane w limitach okre-
ślonych w ustawie o rewitalizacji. 

W dokumencie zaprezentowano również wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, 
cele rewitalizacji i kierunki działań, przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz ramy finansowe plano-
wanych przedsięwzięć, metody wdrażania, monitorowania i ewaluacji. 

Poniżej zestawiono wskaźniki monitoringu realizacji GPR. 

 Tabela nr 17: Wskaźniki monitoringu realizacji GPR 

Cel Wskaźnik Wartość wskaź-
nika Źródło danych Wartość docelo-

wa wskaźnika 
Cel strategiczny 1. Ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych poprzez aktywizację 
grup i środowisk zamieszkujących obszar rewitalizacji 

Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących 
na obszarze rewitalizacji, korzystających ze świad-

czeń opieki społecznej oferowanych przez OPS 

(Zasięg korzystania z pomocy społecznej to udział 
osób w gospodarstwach domowych korzystających 

z pomocy społecznej w ludności ogółem) 

7% 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
6% 

Zmniejszenie liczby odnotowanych przestępstw na 
100 mieszkańców 

3 szt. Policja 2 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji w oparciu  
o profesjonalne usługi publiczne 

Wskaźnik aktywności gospodarczej  
(zarejestrowana działalność gospodarcza  

w stosunku do liczby ludności) 
11,8% 

Urząd Miasta Nowy 
Targ 13% 

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku do 
23 r.ż. na obszarze rewitalizacji 

5,8% 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym 

Targu 
5% 

Cel strategiczny 3. Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji 

Zwiększenie liczby uczestników imprez i wydarzeń 
kulturalnych na obszarze rewitalizacji 

9 532 Urząd Miasta Nowy 
Targ 

10 000 

Zwiększenie poziomu czytelnictwa na obszarze 
rewitalizacji (liczba wydanych kart bibliotecznych) 

3069 szt.  
Biblioteka Miejska 
w Nowym Targu 

3250 szt. 

Źródło informacji: Wydział Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta 

Burmistrz Miasta Nowy Targ Zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2018 r. Nr 0050.Z.171.2018 zmie-
nionym Zarządzeniem z dnia 5 lutego 2019 r. Nr 0050.Z.44.2019 powołał Komitet Rewitalizacji 
Miasta Nowy Targ. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie prowadzenia i oce-
ny procesu rewitalizacji Miasta Nowy Targ zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta 
Nowy Targ na lata 2017-2023. 
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8 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komitetu, na którym pozytywnie zaopiniowano raport 
z monitoringu GPR za XI 2019 – X 2020. 

5.5. Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa 
Gazowe dla Gminy Miasta Nowy Targ.  

Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy 
Miasto Nowy Targ są strategicznym dokumentem kreującym gminną politykę energetyczną. 
Założenia zostały przyjęte Uchwałą nr XIV/148/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 listopada 
2019 r. w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ”. 

5.6. Budżet Obywatelski. 

W 2020 r. Burmistrz Miasta podjął decyzję o nieorganizowaniu w tym roku kolejnej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego. Wpływ na tę decyzję miał przede wszystkim trwający stan epidemii i 
wiążące się z tym ograniczenia oraz wynikające z tego stanu a wcześniej nieprzewidziane pro-
blemy związane z realizacją budżetu miasta na 2020 rok. Pieniądze przeznaczone na kolejną 
edycję Budżetu Obywatelskiego zostały skierowane na walkę ze smogiem. Decyzja o nieorgani-
zowaniu kolejnej edycji BO została przekazana Radnym w sprawozdaniu Burmistrza prezento-
wanym na sesji wrześniowej. 

5.7. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Miasta Nowy Targ 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Nowy Targ jest problematyka 
ochrony dziedzictwa kulturowego Nowego Targu. Celem tego opracowania jest określenie za-
sadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony oraz opieki nad zabytkami.  

Gminny Program Opieki nad Zabytkami sporządza Burmistrz, po czym jest on przyjmowany  
przez Radę Miasta po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program jest 
ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Program sporządza się na 
okres 4 lat.  

W dniu 22 czerwca 2020 roku RADY MIASTA NOWY TARG Uchwałą Nr XX/212/2020  przyjęła 
"Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2020-2023". 

Obowiązująca Gminna Ewidencja Zabytków, po uzgodnieniu z Wojewódzki Konserwatorem Za-
bytków, została aktualizowana Zarządzeniem Nr 0050.Z.105.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ 
z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: zmiany Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Nowy Targ. 
Kolejny raz była ona aktualizowana Zarządzeniem Nr 0050.31.2021 Burmistrza Miasta Nowy 
Targ z dnia 15 lutego 2021 r. 
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Ewidencja ta liczy 459 obiektów. Ponadto na terenie miasta znajduje się 7 obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków. 

5.8. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Mieście Nowy Targ na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ 
nr XVI/167/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. 

Realizowane w ramach Programu działania należą do zadań własnych gminy, których obowiązek 
wdrożenia wynika z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016 – 2020.  

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Nowym Targu opiera się 
na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych oraz terapeutycznych 
we współpracy z wieloma środowiskami prowadzącymi działania w tym zakresie. Działania te 
odzwierciedla Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, który w sposób kompleksowy podejmuje problemy z obszaru uza-
leżnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych, nikotynizmu oraz przemocy 
związanej z uzależnieniem.    

Osoby uzależnione i wyrządzające swoim piciem szkody społeczne, a niechcące dobrowolnie 
poddać się leczeniu odwykowemu, powinny być zgłoszone do Miejskiej Komisji Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wszczęcia procedury sądowej zobowiązującej 
do leczenia.  

Tabelka nr 18: Ilość zgłaszanych osób MKPiRPA w ciągu ostatnich lat 

Wyszczególnienie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 
Ilość przyjętych wniosków 89 72 71 43 

Ilość osób, z którymi przeprowa-
dzono rozmową interwencyjno - 

motywującą 

66 64 62 37 

Ilość spraw skierowanych do sądu 44 31 27 27 
Źródło danych: Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Opierając się na szacunku liczby spraw kierowanych do Miejskiej Komisji obserwujemy, iż  
w roku 2020 liczba skierowanych wniosków spadła w stosunku do roku poprzedniego, również 
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liczba kierowanych przez Komisję wniosków do Sądu Rejonowego spadła w stosunku do po-
przedniego roku. 

Celem głównym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z 
nadużywania napojów alkoholowych i używania innych środków psychoaktywnych poprzez 
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Nowego Targu oraz prowadzenie 
skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.  

Główne kierunki działań:  

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwią-
zywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla 
dzieci i młodzieży. 

2. Ograniczenie liczby nastolatków okazjonalnie pijących alkohol. 
3. Opóźnienie wieku inicjacji picia alkoholu przez dzieci i młodzież.  
4. Wzrost liczby sprzedawców regularnie kontrolujących wiek osób kupujących alkohol. 
5. Ograniczenie picia alkoholu przez kobiety w ciąży. 
6. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-

nych od alkoholu i narkotyków.  
7. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przez przemocą w rodzinie. 
8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwią-

zywania problemów alkoholowych i narkomanii. 
9. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów al-

koholowych i innych substancji psychoaktywnych. 
10. Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych na terenie miasta. 

Zadania i metody działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwia-
zywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-
nych od alkoholu. 

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospo-
łecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązy-
waniu problemów alkoholowych. 

5. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów al-
koholowych. 
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6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej  
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  
i młodzieży. 

7. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-
nych i zagrożonych narkomanią. 

Rokrocznie z realizacji zadań Miejskiego Programu sporządzane jest sprawozdanie  
i przedkładane Radzie Miasta w celu oceny stanu profilaktyki uzależnień, z którym można zapo-
znać się na stronie miasta w zakładce „Profilaktyka uzależnień”. 

6. Rynek pracy 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 
grudnia 2020 r. w Mieście Nowy Targ było zarejestrowanych łącznie: 5028 podmiotów gospo-
darczych, z tego: 3864 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1164 osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.  

W 2020 roku wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tyś ludności w Mieście Nowy Targ 
osiągnął poziom 1578, co daje dobry wskaźnik w skali kraju. W porównaniu do 2019 roku ilość 
podmiotów gospodarczych wzrosła o 18 podmiotów. 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najliczniejszą grupą są przedsię-
biorstwa związane z handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą samochodów – łącznie 
1168 podmiotów, następnie firmy budowlane – 443 podmioty. 

Ilość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tyś. ludności wynosi 1213 i 
wzrosła w stosunku do 2019 roku o 10.  

Miasto prowadzi działania zachęcające swoich mieszkańców do podejmowania  
i prowadzenia działalności gospodarczej, czego dowodem jest Strefa Aktywności Gospodarczej 
oraz podjęte uchwały dot. zwolnień z podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XLII/426/2014 
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nie-
ruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ dla przedsię-
biorców tworzących nowe miejsca pracy).  

W mieście organizowane są Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, które z 
roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W roku 2020 z uwagi na Covid-19 nie 
odbyły się imprezy związane z promocją lokalnych firm. 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu na koniec 
2020 roku bez pracy pozostawało 992 mieszkańców miasta, w tym 473 kobiet. Kobiety stanowi-
ły 48% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. 
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W stosunku do roku 2019 liczba bezrobotnych niestety wzrosła, blisko o 40%. Znaczący wpływ 
na tą sytuację ma wybuch pandemii Covid – 19, który przyczynił się do zamknięcia wielu branż 
gospodarki.  

Urząd Pracy uruchomił dla bezrobotnych kilka programów, m.in.: „Konserwator”, „Firma plus” i 
nowy program pn.: „Bumerang”, adresowany dla tych, którzy utracili pracę  
w związku z pandemią Covid – 19. Powiat otrzymał na realizację tych programów środki finan-
sowe w wysokości 12 milionów złotych.  
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7. MIENIE KOMUNALNE  

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe gminy oraz związku gmin, a także 
mienie innych komunalnych osób prawnych (np. spółek komunalnych). Podstawowym składni-
kiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budyn-
ków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 
(środki trwałe i inwestycje nie zakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe 
długoterminowe m. in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia mię-
dzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe,  
a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne. 

Gmina Miasto Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2020 roku dysponuje nieruchomościami zabudo-
wanymi i nie zabudowanymi o łącznej powierzchni 419 ha 63 a 30 m2 , z czego: 

 389 ha 13 a 89 m2 posiada uregulowane prawo własności, 
 30 ha 49 a 41 m2 prowadzi się postępowanie komunalizacyjne. 

Gminny zasób nieruchomości obejmuje wszystkie grunty nie oddane w użytkowanie wieczyste, 
co stanowi 74,5 % posiadanych terenów, a powierzchniowo wynosi 312 ha 54 a 81 m2 .  

Prawa do nieruchomości zostały przedstawione w tabeli wraz z zagospodarowaniem gruntów 
komunalnych wg form władania oraz ich szacunkową wartością rynkową - około 162,5 mln zł.  

Tabela nr 19: Prawa do nieruchomości wg form władania na 31 grudnia 2020 r. 

Forma władania -  

rozdysponowanie 

Razem 
Użytkowanie 

wieczyste 

Posiadanie  
w trakcie komu-

nalizacji 
Własność 

pow. 
(ha) 

wartość* 

(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 

(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 

(tys.) 

pow.(ha) wartość 

(tys.) 

UŻYTKOWANIE WIE-
CZYSTE 

107.08 32 141 - - - - 107.08 32 141 

GMINNY ZASÓB NIE-
RUCHOMOŚCI W 
TYM: 

312.55 130 305 - - 30.49 13 258 282.06 117 047 

TRWAŁY ZARZĄD 8.95 6 585 - - - - 8.95 6 585 
UŻYTKOWANIE 9.68 3 425 - - 0.16 163 9.52 3 262 
POZOSTAŁE 293.92 120 295 - - 30.33 13 095 263.59 107 200 
R A Z E M 419.63 162 446 0 0 30.49 13 258 389.14 149 188 

* wartość gruntu wg szacunków Referatu ds. Ewidencji Mienia Komunalnego Urzędu Miasta 
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Wartość obiektów budowlanych znajdujących się na tych gruntach to: 

 60 różnych budynków w tym 25 obiektów użyteczności publicznej, 
 7 lokali użytkowych, 
 296 lokali mieszkalnych w 38 domach wielorodzinnych, stanowiące samodzielne 

lokale oraz 17 lokali mieszkalnych w innych budynkach, 
 68 lokali socjalnych  

szacuje się na około 143 700 000 zł. 

Obecnie Gmina jest właścicielem 389,14 ha, gdzie 279,97 ha to grunty pozyskane na drodze 
komunalizacji, stanowiące 72,0% całej powierzchni, natomiast 28,0%, tj. 109,17 ha nabyto na 
drodze innych czynności administracyjno-prawnych, głównie kupionych umowami notarialnymi 
oraz przejętych z mocy prawa decyzjami ZRiD pod budowę nowych dróg i ulic miejskich. 

Tabela nr 20: Stan gruntów wg sposobu nabycia i struktura obrotu  

 

SPOSÓB NABYCIA 

 

nabyte 

stan na 31.12.2020 r. 
zbyte różnica: nabyte / zbyte 

pow. 
(ha) 

wartość 

(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 

(tys.) 

pow. 
(ha) 

wartość 

(tys.) 

PRZEZ KOMUNALIZACJĘ 

w tym: w 2020 roku* 

279.97 

0.06 

94 478 

50 

74.79 

0.94 

 

492 

 

- 0.88 

 

- 442 

PRZEZ NABYCIE  
(kupno, zamiany, darowizny i 
inne) 
w tym: w 2020 roku* 

109.17 

 
2.96 

54 710 

 
3 049 

15.83 

 
0.04 

 

 
47 

 

 
+ 2.92 

 

 
+ 3 002 

ŁĄCZNIE WŁASNOŚĆ GMINY 

w tym: w 2020 roku* 
389.14 

3.02 
149 188 

3 099 
90.62 
0.98 

 

539 
 

+ 2.04 
 

+ 2 560 
* za okres 1.01.-31.12.2020 r. Źródło: Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego Urzędu Miasta 

Gminny zasób nieruchomości będący w posiadaniu Miasta to 312,55 ha, z czego w bezpośred-
niej dyspozycji Urzędu Miasta znajdują się nieruchomości zajmujące obszar 166,69 ha, tj. 53,3% 
w tym część lotniska sportowego (49,3 ha). Pozostały teren gminnego zasobu to nieruchomości 
stanowiące głównie ciągi komunikacyjne (drogi i ulice miejskie) – 62,99 ha (20,2%), wydzierża-
wione – 36,60 ha (11,8%), oddane w administrację – 26,75 ha (8,6%) oraz w trwały zarząd – 
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8,95 ha (2,9%), a także w użytkowanie i użyczenie lub inną nietrwałą formę władania – 10,37 ha 
(3,2%). 

Stan rozdysponowania gruntów przedstawia tabela poniżej.  

Tabela nr 21: Stan rozdysponowania gruntów 

FORMA ROZDYSPONOWANIA POW. (HA) WARTOŚĆ (TYS.) 

Gminny zasób nieruchomości 312,55 130 305 
Trwały zarząd      

w tym: 

8,95 6 585 

Szkoły i przedszkola 8,06 6 217 

Miejski Zakład Komunikacji 0,78 234 

Pozostałe 0,11 134 

Użytkowanie        

w tym: 

9,68 3 425 

Tereny kolejowe 4,97 1 934 

Ogrody działkowe 4,54 1 321 

Pozostałe 0,17 170 

Dzierżawa 36,80 28 105 

Użyczenie 0,69 505 
Administracja, zarządzanie     w tym: 26,75 8 448 

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji 9,65 1 757 

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 8,22 3 279 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 7,52 2 963 

Pozostałe  1,36 449 

Ciągi komunikacyjne 62,99 29 367 

Zasób nieruchomości w dyspozycji Urzędu  w tym: 166,69 53 870 

część lotniska 49,29 3 930 
Użytkowanie wieczyste  w tym: 107,08 32 141 
część lotniska 77,94 6 235 

R A Z E M 419.63 162 446 
Źródło informacji: Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego Urzędu Miasta 

Zasadniczą podstawą przeznaczenia i zasad gospodarowania terenem są miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego, mające rangę prawa miejscowego.  
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Mając na uwadze zadania gminy zgromadzono w zasobie nieruchomości grunty o pow. 38,5 ha 
przeznaczone pod zabudowę, w szczególności: 

 zabudowę przemysłową – 19,0 ha (głównie w rejonie terenów b/NZPS oraz w terenach 
przeznaczonych na składowisko odpadów komunalnych jako współwłasność kilku 
gmin), 

 projektowany cmentarz komunalny - 10,3 ha, 
 zabudowę handlowo-usługową - 5,9 ha, 
 zabudowę mieszkaniową - 3,3 ha. 

Gmina w swoich zasobach posiada również inne grunty nie przeznaczone pod zabudowę i są to: 

 tereny leśne - 26,5 ha, 
 tereny rolne - 16,3 ha (w tym ogrody działkowe - 5,3 ha). 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku ogólną wartość posiadanych przez Gminę Miasta Nowy Targ 
nieruchomości szacuje się na kwotę ponad 306 mln PLN. 

(Szczegółowe dane zawiera „Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 
okres sprawozdawczy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”, zamieszczona na stronie Urzędu Mia-
sta). 
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8. INWESTYCJE 

Wyraźną tendencją obserwowaną w ostatnich latach jest wzrost wydatków na inwestycje zwią-
zane z infrastrukturą społeczną i techniczną. Możliwości pozyskania środków unijnych na reali-
zację projektów związanych z inwestowaniem w infrastrukturę miejską pozwoliły na realizowa-
nie nowych inwestycji i kierunków rozwoju dostosowanych do współczesnych standardów. In-
westycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrowały się głownie na remontach  
i budowie dróg zarządzanych przez miasto. Za realizację zadań inwestycyjnych w mieście odpo-
wiada Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta, zgodnie z obowiązującą pro-
cedurą PG 3.1, realizacji i nadzorowania inwestycji gminnych. 

W 2020 roku Miasto realizowało zadania inwestycyjne na podstawie przyjętej przez Radę Mia-
sta Nowy Targ Uchwały Budżetowej - Uchwała Nr XVI/178/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku 
oraz Uchwały Nr XVI/179/2019 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ 
na lata 2020 – 2030. 

Łącznie Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji realizował 20 zadań inwestycyjnych,  
na które poniesiono nakłady w wysokości 32 934 005 zł. W stosunku do planu budżetu stopień 
realizacji inwestycji wynosił ok. 95%.  Na realizację zadań inwestycyjnych w minionym roku uda-
ło się pozyskać z funduszy zewnętrznych dofinansowanie w wysokości  20 629 860 zł. 

Realizowane inwestycje przez Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji to między innymi: 

1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

W ramach zadania zmodernizowano odcinek końcowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. 
Ustronie Górne o długości około 180 m, w tym wykonano nawierzchnię bitumiczną, przebudo-
wano zjazdy, zrekultywowano teren oraz wykonano umocnienie poboczy. Na realizację zadania 
uzyskano dotację w kwocie 30 000 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego zwią-
zanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2020 r.  Zadanie zakończono i dokonano 
odbioru końcowego w dniu 07.10.2020 r. 

2 Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Mia-
sta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary. 

Projekt realizowany w latach 2019-2021 w ramach umowy z Zarządem Województwa Małopol-
skiego na dofinansowanie projektu pn. Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego 
transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany wspólnie z Gminą Nowy 
Targ i Gminą Szaflary, a Gmina Miasto Nowy Targ jest partnerem wiodącym. Przyznane dofinan-
sowanie dla Gminy Miasto Nowy Targ wynosi 7 204 138,50 zł. Realizacja całego projektu w la-
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tach 2019-2021 przyczyni się do stworzenia systemu rozwiązań komunikacyjnych przyjaznych 
środowisku, umożliwiających korzystanie z różnych form mobilności miejskiej prowadzących do 
poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia emisji. Zakres projektu po stronie Gminy Miasto Nowy 
Targ obejmuje:  

 Zakup taboru na potrzeby transportu zbiorowego w Miejskim Zakładzie Komunikacji 
 
Zakupiono dwa autobusy (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym, które 
dostarczono w dniu 07.02.2020 r. oraz 4 autobusy klasy maxi ze sprzętem i oprogramowaniem 
diagnostycznym, których dostawa nastąpiła w dniu 07.05.2020 r.  
 

 Przebudowę placu zajezdni autobusowej z odwodnieniem 
 

W 2020 r. zostało wykonane zadanie  polegające na wymianie nawierzchni placu o pow. 3921 
m2, przebudowie kanalizacji odwodnienia, wymianie odgrodzenia, przebudowie oświetlenia 
zewnętrznego i montażu monitoringu wizyjnego. Zadanie zakończono i dokonano odbioru koń-
cowego w dniu 07.09.2020 r. 

 

.  
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 Budowę parkingu Park&Ride przy ul. Kościuszki 

Trwają prace budowlane przy budowie parkingu dwupoziomowego z funkcją PARK&RIDE wraz z 
przebudową zjazdu z ul. Kościuszki i przebudowie podziemnych sieci zewnętrznych. Planowany 
termin zakończenia zadania to I półrocze 2021 r.   

 Dostawę i montaż wiat przystankowych oraz wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Grel 

Opracowano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zada-
nia.  Planowana realizacja zadania to I półrocze 2021 r.  

3 Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej – 
dokumentacja projektowa. 

Zakończono realizację kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania wraz z uzyskaniem 
koniecznych zezwoleń; wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Planowana realizacja zadania w latach 2021–2022 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

4 Rozbudowa drogi ul. Parkowa – dokumentacja projektowa. 

Kontynuacja rozpoczętych w 2016 r. prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD prze-
budowy ul. Parkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką do drogi krajowej nr 47 „Zako-
pianka” wraz z infrastrukturą. Prace projektowe zakończono. 

5 Rozbudowa drogi na os. Szuflów w Nowym Targu - dokumentacja projektowa. 

Kontynuacja rozpoczętych w 2016 r. prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD prze-
budowy ul. Szuflów od skrzyżowania z ul. Kowaniec na długości ok. 500 m wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Zadanie zakończono i dokonano odbioru prac projektowych. 

6 Przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki. 

Wykonano przebudowę ulicy na długości ok. 300 m. W ramach realizacji inwestycji na całym 
odcinku poddanym przebudowie wykonano nowe warstwy podbudowy, jak i nową nawierzch-
nię jezdni z asfaltobetonu, wymieniono krawężniki oraz wykonano chodniki z kostki betonowej 
bezfazowej. Przebudowano również sieci: wodociągową, sanitarną, elektroenergetyczną, tele-
techniczną, deszczową oraz oświetlenie uliczne. Zadanie zakończono; odbioru końcowego do-
konano w dniu 07.08.2020 r. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych w kwocie 774 348 zł.   
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7 Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku. 

Zrealizowano rozbudowę dwóch odcinków dróg gminnych na os. Bohaterów Tobruku od skrzy-
żowania z ul. Nadmłynówka do skrzyżowania z DK nr 47 („Zakopianka”)  o łącznej długości 550 
m. W ramach realizacji inwestycji wykonana została jezdnia o nawierzchni asfaltowej oraz 
chodniki, utwardzono pobocze. Ponadto wyremontowano istniejący przepust. Zadanie obej-
mowało także przebudowę, rozbudowę i budowę zjazdów oraz ogrodzeń wraz z ich elementa-
mi. Powstała także ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej. Przebudowano również sieci: 
wodociągową, sanitarną, elektroenergetyczną, teletechniczną, deszczową oraz oświetlenie 
uliczne. Odbioru końcowego dokonano w dniu 07.09.2020 r. Na realizację zadania otrzymano 
dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 932 648 zł. Zadanie 
współfinansowane również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 
614 719 zł. 
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8 Przebudowa drogi miejskiej – ul. Długa na odcinku od ul. Orkana. 

W ramach zadania planuje się wykonać remont drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
długości ok. 310 m. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych w kwocie 1 091 788 zł. W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizacje 
prac. Planowana realizacja w II i III kwartale 2021 r. 

9 Przebudowa drogi miejskiej – ul. Kasprowicza. 

W ramach zadania planuje się wykonać remont drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 
długości ok. 810 m. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w kwocie 1 230 094 zł.   W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizacje prac. 
Planowana realizacja w II i III kwartale 2021 r. 

10 Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki. 

W ramach zadania wykonano odnowienie i rozbudowę infrastruktury parkingu miejskiego na 
Oleksówkach przy Stacji Narciarskiej „Długa Polana”.  Zakres robót obejmował dostawę i mon-
taż wyposażenia małej architektury, siłowni zewnętrznej oraz wykonanie robót remontowych i 
prac porządkowych na parkingu oraz jego otoczenia. Prace zakończono; odbioru końcowego 
dokonano w dniu 07.05.2020 r. 

11 Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III. 

Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Europejskim Ugrupowaniem Współ-
pracy Terytorialnej TATRY oraz samorządami po stronie polskiej i słowackiej na realizację III 
etapu Historyczno–kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr w ramach Programu Współpra-
cy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt był dofinansowany ze 
środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wy-
sokości 2 541 808 zł. 

Zakres projektu dla Gminy Miasto Nowy Targ obejmował wykonanie następujących zadań: 

 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w okolicach lotniska oraz utworzenie strefy wypo-
czynku dla rowerzystów przy Nowotarskiej Strefie Relaksu. Zadanie zakończono; odbioru 
końcowego dokonano w dniu 10.06.2020 r. 
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 Budowa dwóch odcinków ścieżek rowerowych o długości 2,31 km w zachodniej części 
miasta w istniejącym pasie drogowym ul. Roberta Schumana i ul. Młynówka. Zadania za-
kończono i dokonano odbioru końcowego robót w dniu 05.06.2020 r. 

 Remont dwóch kładek pieszo-rowerowych na potoku Czarny Dunajec za Miejską Halą 
Lodową i przy ul. Kowaniec. Prace zakończono i dokonano odbioru końcowego w dniu 
07.07.2020 r.  

 

12 Rozwój  infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego 
sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych. 
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Projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu dokonano zakupu 
ciągnika na potrzeby utrzymania narciarski tras biegowych w Nowym Targu.  Projekt zakoń-
czono. 

13 Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu - miasteczko 
komunikacyjne. 

Gmina Miasto Nowy Targ otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Trans-
granicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020 na realizację mikroprojektu pn.: „Rozwój infrastruktu-
ry rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu”. W ramach powyższego projektu zo-
stanie częściowo dofinansowana realizacja miasteczka ruchu drogowego, z uwagi na ograni-
czenia dotyczące maksymalnej wartości projektu do dofinansowania z tego programu. W 2020 
r. w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót.  Planowana realizacja za-
dnia w II kwartale 2021 r. 

14 Budowa parkingu PARK&RIDE przy ul. Kolejowej. 

W ramach zadania wybudowano parking z funkcją PARK&RIDE na 57 stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych (w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych) oraz 10 miejsc dla 
rowerów, znajdujących się w sąsiedztwie dworca kolejowego. Zadanie wieloletnie było realizo-
wano w latach 2019 – 2020. Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w 
kwocie 453 740 zł. Zadanie zrealizowano; odbioru końcowego dokonano w dniu 07.10.2020 r. 

15 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy 
Targ. 

W dniu 03.02.2020 r. została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu „Budowa Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ” ze środków Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami 
komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w 
kwocie 3 777 535 zł. W 2020 r. zawarto umowę na wykonanie prac projektowych z terminem 
zakończenia w I kwartale 2021 r. Planowana realizacja zadania: II półrocze 2021 r. 

16 Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej 
przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe. 

W ramach zadania jest opracowywana kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowo - 
kosztorysowa umożliwiająca wykonanie (a także późniejszą właściwą eksploatację) sieci cie-
płowniczej magistralnej preizolowanej wraz z niezbędną armaturą, kanalizacją teletechniczną, 
światłowodową oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury ciepłowniczej od realizowanego 
obecnie budynku R2 w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.  w 
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Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez miejscowość Szaflary do kotłowni w Nowym Targu położonej 
przy ulicy Szafarskiej. Prace projektowe w trakcie realizacji. Na wykonanie zadania otrzymano 
dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie w kwocie 1 210 320 zł.  Planowane zakończenie prac projektowych 
w 2021 r. 

17 Dokumentacja przyszłych inwestycji. 

W ramach zadania zostały wykonana dokumentacja projektowa dla przyszłych inwestycji pla-
nowanych do realizacji w latach kolejnych oraz podkłady geodezyjne w ramach umowy na ob-
sługę geodezyjną, związaną z przygotowaniem inwestycji miejskich w  2020 r. 

18 Piracki Plac Zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu. 

W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw stanowiący doposażenie istniejącej strefy 
relaksu nad Białym Dunajcem. W 2020 r. wykonano dokumentacje projektową. Realizacja zada-
nia planowana w II półroczu 2021 r.  

19 Utworzenie sieci bezpłatnych publicznych hot spotów WIFI w ramach programu WIFI4EU. 

W ramach realizacji zadania powstało 14 punktów bezpłatnej, publicznej sieci hot spot m.in. w 
Parku Miejskim, na Hali Lodowej, przy stacji PKP, w budynku wieży wodnej, w Ratuszu Miej-
skim, w Muzeum Drukarstwa, przy Stadionie Miejskim im. J. Piłsudskiego, na terenie miasteczka 
komunikacyjnego oraz na basenie miejskim i na Hali Sportowej „GORCE”. Punkty bezpłatnej 
sieci WIFI4EU zostały specjalnie oznakowane. 

Koszt  inwestycji w całości został pokryty przez bon przyznany miastu w ramach Programu 
WIFI4EU, a jego wysokość wyniosła 15 000 euro. Rozliczenie zadania nastąpiło w 2020 r. 

20 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez 
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 

W ramach projektu zostanie wykonana kompleksowa adaptacja i modernizacja budynku MOK. 
W ramach inwestycji zostały przeprowadzone roboty wyburzeniowe, roboty instalacyjno-
sanitarne, murowe, elewacyjne oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z nasadze-
niami zieleni. Obiekt zostanie wyposażony w nowy sprzęt multimedialny, system nagłośnienia, 
technologii teatralnej oraz oświetlenie sceniczne. Przeprowadzone zostaną także roboty dro-
gowe związane z zagospodarowaniem terenu. Na realizacje zadania uzyskano dofinansowanie 
w kwocie 6 000 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020, na rewitalizację głównych ośrodków miejskich. oraz ze środków 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7 373 523 zł.  W 2019 r. 
został wybrany wykonawca robót i rozpoczęto prace. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany 
termin zakończenia zadania to III kwartał 2021 r. 
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Miejski Ośrodek Kultury – prace modernizacyjne budynku 

Ponadto realizowane są wspólne inwestycje z jednostkami, tj.:  

 z Miejskim Zakładem Komunikacji w Nowym Targu: przebudowa placu zajezdni oraz za-
kup 2 autobusów klasy mini i 3 autobusów klasy maxi;   

 z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp z o.o. w Nowym Targu: prace pro-
jektowe budowy sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach przez Sza-
flary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu. 

 

 



Raport o stanie gminy Miasta Nowy Targ zawierający dane wg stanu na 31 grudnia 2020 r. Opracowanie powstało w oparciu o materiały 
źródłowe zebrane w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowy Targ, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych instytucjach. 

Tabela nr 22: Lista zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2020 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres 
rzecz. 

zadania 

Budżet 
2020 
plan 

Poniesione 
koszty  
w 2020 

Koszty do 
poniesienia 

Wysokość uzy-
skanego dofi-
nansowania 

Status zadania  
uwagi 

  01095 Pozostała działalność   100 000 73 314       

1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - droga 
Ustronie Górne 180 m 100 000 73 314 0 30 000 zadanie zakończone 

 60004 Lokalny transport zbiorowy  7 700 000 7 466 939    

2 
Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu 
miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ  
i Szaflary w tym: 

 7 700 000 7 466 939 1 398 600 0 
projekt współfinansowany 
ze środków europejskich 

realizacja 2019-2021 
2.1 Zakup  autobusów dla MZK  6 szt      

2.2 Przebudowa placu zajezdni autobusowej wraz z odwodnieniem 3 921 m2      

 60016 Drogi publiczne gminne  10 391 248 9 953 725    

3 
Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podta-
trzańskiej do ul. Szaflarskiej - dokumentacja projektowa 

kpl 55 200 55 1014 0 0 zrealizowana 

4 Rozbudowa drogi ul. Parkowa - dokumentacja projektowa Kpl 52 000 500 51 500 0 zrealizowana 

5 Rozbudowa drogi na os. Szuflów w Nowym Targu - dokumenta-
cja projektowa kpl 60 000 0 60 000 0 zrealizowana 

6 Przebudowa ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. 
Bereki 

300 m 1 604 708 1 591 518 0 771 680 zadanie zakończone  

7 Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku 550 00 4 020 782 3 995 266 0 1 932 648 zadanie zakończone 

8 Przebudowa drogi miejskiej - ul. Długa  na odcinku od os. Bereki 
do ul. Orkana 

x 2 640 000 0 2 640 000 1 091 778 Planowana realizacja w 
2021 r. wg. WPF  

9 Przebudowa drogi miejskiej - ul. Kasprowicza X 2 890 000 0 2 890 000 1 230 094 
Planowana realizacja w 

2021 r. wg. WPF 

 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  5 067 311 4 982 609  0  

10 Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki 313 m2 152 000 151 500 0 0 Zadanie zakończono 
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Lp. Nazwa zadania 
Zakres 
rzecz. 

zadania 

Budżet 
2020 
plan 

Poniesione 
koszty  
w 2020 

Koszty do 
poniesienia 

Wysokość uzy-
skanego dofi-
nansowania 

Status zadania  
uwagi 

11 Historyczno - kulturowo przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III 

ścieżki 
rowerowe 
2,09 km, 

kładki-2 szt 

3 900 000 3 842 484 0 2 636 358 projekt zakończono 

12 
Rozwój  Infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez 
zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich 
tras biegowych oraz budowę wież widokowych 

1 szt 365 311 365 310 0 76 583 Zakup ciągnika 

13 Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim 
Mikulaszu - miasteczko komunikacyjne 

 0 0 0 0 
Miasteczko komunikacyjne, 
zadanie w trakcie realizacji, 

zakończenie zadania w 
2021 

14 Budowa parkingu PARK&RIDE przy ul. Kolejowej 57 miejsc 600 000 593 526 0 453 740 zakończone 

 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi  20 000 4 000    

15 
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w gminie miasto Nowy Targ 

 20 000 4 000  3 777 535 
Dokumentacja projektowa w 

trakcie realizacji  

  90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  1 512 900 0    

16 
Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w 
Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. 
Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe  

x 1 512 900 0 1 512 900 1 210 320 
dotacja z WFOSiGW,  

w trakcie realizacji; zakoń-
czenie 2021 

  90095 Pozostała działalność  114 920 82 777    
17 Dokumentacja przyszłych inwestycji x 50 000 17 857 0 0  

18 Piracki plac zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu x 5 000 5 000 0 0 
Dokumentacja projektowa, 
realizacja zadania w 2021r.  

19 Utworzenie sieci bezpłatnych publicznych hot spotów WIFI w 
ramach programu WIFI4EU 

14 szt 59 920 59 920 0 15 000 EURO Rozliczenie zadania z 2019 

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  15 600 000 14 600 730    

20 
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja 
i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia 

x 15 600 000 14 600 730 16 363 996 13 373 523 zadanie wieloletnie; realiza-
cja 2019-2021 



 

9. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizuje Miejski Zakład Komunikacji. 
Na podstawie zawartych porozumień Zakład obsługuje również niektóre miejscowości Gminy 
Nowy Targ i Gminy Szaflary. Zakład ciągle się rozwija wykorzystując między innymi dostępne 
zewnętrzne środki pomocowe. W ramach inwestycji zakupuje nowoczesne autobusy spełnia-
jące najwyższe kryteria czystości spalin oraz ograniczające wykluczenia społeczne w zakresie 
dostępności taboru dla wszystkich grup społecznych, w szczególności osób niepełnospraw-
nych. W autobusach honoruje się też wszelkie ulgi, zarówno ustawowe, jak również uchwa-
lone przez Radę Miasta Nowy Targ. 

Linie autobusowe obsługiwane w 2020 roku przez MZK Nowy Targ: 

Linia nr 1: Bór - Ludźmierska NZPS (Bór, Gronków, Ostrowsko, Waksmund, Jana Pawła II, 
Waksmundzka, Rynek, Krzywa MOK, Kolejowa, Os. Bór, Ludźmierska) 

Linia nr 2: Kowaniec – Ludźmierz (Kowaniec, Rynek, Krzywa MOK, Kolejowa, Os. Bór, Ludź-
mierska, Ludźmierz-Pętla) 

Linia nr 3: Waksmundzka – Obidowa (Waksmundzka-Pętla, Rynek, Krzywa MOK, Krakowska, 
Klikuszowa, Obidowa-Pętla) 

Linia nr 4: Kowaniec - Szaflarska CPN (Kowaniec-Pętla, Rynek, Krzywa MOK, Kopernika, Sza-
flarska CPN) 

Linia nr 5: Ludźmierska – Łopuszna (Ludźmierska NZPS, Os. Bór, Kolejowa, Al. Tysiąclecia, 
Szaflarska Ośrodek Zdrowia, Rynek, Waksmundzka, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna-Pętla) 

Linia nr 6: Szpital - Szaflarska CPN (Nowy Szpital, Cmentarz, Rynek, Krzywa MOK, Kopernika, 
Szaflarska CPN) 

Linia nr 8: Szaflarska CPN – Ludźmierska NZPS - Kokoszków PPUZ (Szaflarska CPN, Al. Tysiąc-
lecia, Ludźmierska NZPS, Rynek, Kowaniec, Kokoszków PPUZ) 

Linia nr 9: Grel - Szaflarska CPN (Grel-Pętla, Św. Anny, Rynek, Krzywa MOK, Kopernika, Sza-
flarska CPN) 

Linia nr 10: Szpital – Zaskale (Nowy Szpital, Cmentarz, Stary Szpital, Rynek, Krzywa MOK, 
Kolejowa, Os. Bór, Ludźmierska, Zaskale) 

Linia nr 11: Rynek – Osiedle Bulfak (Rynek, Św. Anny, Klikuszówka, Os. Nowe, Os. Buflak) 

Linia nr 12: Szpital  – Osiedle Gazdy (Szpital, Kowaniec, Oleksówki, Os. Gazdy, Kowaniec, 
Szpital) - zawieszona od 18 marca 2020 
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Linia nr 13: Zajezdnia MZK – Os. Buflak – Niwa szkoła (Zajezdnia MZK, Rynek, Św. Anny, 
Skotnica, Klikuszówka, Os. Nowe, Os. Buflak). 

W 2020 roku z komunikacji miejskiej skorzystało 650 000 pasażerów. Ze względu na wpro-
wadzony stan pandemii spowodowany SARS-COV-19 (obostrzenia dotyczące zawieszenia 
zajęć szkolnych – nauka zdalna; limity w ilości przewożonych pasażerów; lockdowny), spo-
wodowały znaczny spadek korzystających z komunikacji miejskiej.  

Ceny biletów obowiązujących w autobusach komunikacji miejskiej zostały przyjęte Uchwałą 
Nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 roku w sprawie:  
uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu. 
Obecnie taryfa opłat została znacznie uproszczona w porównaniu do poprzedniej. W miejsce 
czterech stref opłat wprowadzono dwie, czyli: 

taryfa gminna – obowiązująca w granicach administracyjnych Miasta Nowy Targ bądź 
gminy Nowy Targ lub gminy Szaflary pod warunkiem nieprzekraczania granic gminy 

oraz 

taryfa miejsko-gminna – obowiązuje na terenie całej sieci komunikacyjnej, obsługi-
wanej przez MZK. 

Wprowadzono również ograniczenie czasowe obowiązywania biletów (dwa przedziały, czyli 
60- i 180-minutowy), co pozwala na przejazd autobusami komunikacji miejskiej z przesiad-
kami pod warunkiem nieprzekroczenia czasu przejazdu. 

Tabela nr 23: Taryfikator biletów MZK w roku 2020 

Rodzaj biletu 
Zasięg obowiązywania 

Gminna  Miejsko/Gminna 

Jednorazowy hy-
brydowy  

(60-min.) 

normalny 3,00 zł 4,00 zł 
ulgowy ustawowy - 50% 1,50 zł 2,00 zł 

ulgowy gminny - 40% 1,80 zł 2,40 zł 

180-minutowy 
normalny 4,00zł 6,00 zł 
ulgowy ustawowy - 50% 2,00zł 3,00 zł 
ulgowy gminny - 40%  2,40zł 3,60 zł 

Karnet 10-cio 
przejazdowy 

normalny 27,00 zł 36,00 zł 
ulgowy ustawowy - 50% 13,50 zł 18,00 zł 
ulgowy gminny - 40% 16,20 zł 21,60 zł 

Okresowy 30-
dniowy 

na 1 linię, normalny 66,00 zł 88,00 zł 
na 1 linię, ulgowy ustawowy - 50% 33,00 zł 44,00 zł 
na 1 linię, ulgowy gminny - 40% 39,60 zł 52,8zł 
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na 1 linię, normalny, NKDR 46,20 zł - 
na 1 linię, ulgowy ustawowy, NKDR - 
50% 

23,10 zł - 

na 1 linię, ulgowy gminny, NKDR - 40% 27,60 zł - 
sieciowy, normalny 88,00 zł 110,00 zł 
sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% 44,00 zł 55,00 zł 
sieciowy, ulgowy gminny - 40% 42,80 zł 72,00 zł 
sieciowy, normalny, NKDR 61,60 zł - 
sieciowy, ulgowy ustawowy - 50% 30,80 zł - 
sieciowy, ulgowy gminny - 40% 36,90zł - 

Źródło: Referat ds. Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta 

Wpływy z biletów w komunikacji gminnej wyniosły  993 575,09 zł. Niestety, ze względu na 
wprowadzony stan pandemii spowodowany SARS-COV 19 (obostrzenia dotyczące zawiesze-
nia zajęć szkolnych – nauka zdalna, limity w ilości przewożonych pasażerów, lockdowny), 
spowodowały znaczny spadek wpływów, ponadto w związku z honorowaniem ulg w przejaz-
dach, wpływy te nie pokrywają wszystkich kosztów funkcjonowania Zakładu, niezbędne jest 
zwiększenie rekompensaty z tego tytułu z budżetów Gmin,  na terenie których jeżdżą auto-
busy MZK. 

Średni wiek taboru w Miejskim Zakładzie Komunikacji to 9 lat. 

Od 3 listopada 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ, wprowadzono opłaty 
za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto 
Nowy Targ. Stawka za jedno zatrzymanie wynosi 0,04 zł od autobusu, w którym jest do 22 
miejsc dla pasażerów oraz 0,05 zł od autobusów o większej ilości miejsc dla podróżnych. 

W 2020 roku całkowita długość dróg gminnych na terenie Miasta Nowy Targ wynosiła łącznie 
205,324 kilometry.  

Wartość ta obejmuje wszystkie drogi, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Nowy Targ, 
niezależnie od stanu nawierzchni oraz kategorii (drogi publiczne i wewnętrzne). Klasyfikując 
drogi wg stanu nawierzchni należy wyróżnić: 

 drogi o nawierzchni bitumicznej – 90,00 kilometrów, 
 drogi o nawierzchni z kostki - 2,944 kilometrów  
 drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej - 45,85 kilometrów, 
 drogi o gruntowej naturalnej (z gruntu rodzimego) – 66,530 kilometrów. 

Referat ds. Drogownictwa i Transportu w ramach posiadanych środków budżetowych utrzy-
muje przejezdność, likwiduje zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników wszystkich dróg nie-
zależnie od rodzaju nawierzchni i kategorii. Wykonując te obowiązki w 2020 roku w ramach 
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remontów cząstkowych (pojedyncze ubytki w nawierzchni bitumicznej) uzupełniono ubytki o 
łącznej powierzchni 5 272 m2. Jeżeli środki na to pozwalają, w ramach umowy na remonty 
bieżące, wykonywane są remonty nawierzchni na całej szerokości oraz na dłuższych odcin-
kach.  

W ramach tej technologii w 2020 roku wykonano następujące zadania: 

1) Remont drogi dojazdowej ul. Schumana (działka ewid. 19395) w zakresie nawierzchni 
jezdni i poboczy w granicy istniejącego pasa drogowego. Wartość robót wraz z 
nadzorem inwestorskim wyniosła 94 537,80 zł. 

2) Wykonano zabezpieczenie skarp w obrębie cieku wodnego os. Oleksówki. 
W ramach zabezpieczenia uzupełniono elementy odwodnienia oraz zabezpieczono 
skarpę narzutem kamiennym. Wartość robót wyniosła ponad 33 tys. zł. 

3) Wykonano zabezpieczenie skarp w obrębie cieku wodnego ul. Klikuszówka we 
współpracy z Wodami Polskimi. W ramach zabezpieczenia wykonano narzut 
kamienny na skarpie drogowej graniczącej z potokiem Klikuszówka oraz ustawiono 
bariery stalowe energochłonne. Wartość robót wyniosła ponad 20 tys. zł. 

4)  Wykonano zabezpieczenie elementów odwodnienia i poprawa nawierzchni drogi os. 
Zadział - os. Nowe. W ramach zabezpieczenia uzupełniono nawierzchnię, pobocza z 
materiału kamiennego oraz korytka ściekowe. Wartość robót wyniosła powyżej 161 
tys. zł. 

5) Wykonano zabezpieczenie elementów odwodnienia i poprawa nawierzchni drogi ul. 
Marfiana Góra. Uzupełniono nawierzchnię, pobocza z materiału kamiennego oraz 
korytka ściekowe. Wartość robót wyniosła ponad 38 tys. zł. 

6) Wykonano remont nawierzchni skrzyżowania ul. Rynek z ul. Sobieskiego i T. 
Kościuszki. W ramach remontu rozebrano istniejącą nawierzchnię z kostki kamiennej, 
uzupełniono podbudowę i ponownie ułożono nawierzchnię. Wartość robót wyniosła 
powyżej 32 tys. zł. 

Parkowanie samochodów prywatnych na niektórych ulicach w centrum funkcjonuje na zasa-
dzie Strefy Płatnego Parkowania (SPP). 

Strefa Płatnego Parkowania wprowadzona została Uchwałą Nr XXIII/253/2020 Rady Miasta 
Nowy Targ z dnia 12 października 2020 roku w sprawie: ustalenia w Nowym Targu Strefy 
Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie 
i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. 

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje ulice: 

 Długą od ul. Jana Kazimierza do ul. Krzywej, 
 Rynek – pierzeje: północna, zachodnia i południowa, 
 Szkolną, 
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 Plac Słowackiego, 
 Krzywą od ul. Kolejowej do Placu Słowackiego, 
 drogę do Miejskiej Hali Lodowej, 
 ul. Kazimierza Wielkiego, 
 ul. Królowej Jadwigi od ul. Szaflarskiej do ul. Krzywej, 
 ul. Harcerską. 

Powierzchnia granicy tak wyznaczonej strefy wynosi 16010 m2; powierzchnia miejsc posto-
jowych w strefie wynosi 4023 m2 i obejmuje 262 miejsc parkingowych. 

Stefa Płatnego Parkowania podzielona jest na podstrefy P1 – P9, które różnią się stawkami 
opłat za parkowanie.  

P1: (Rynek) 

do 30 minut        1,00 zł 
za pierwszą godzinę       3,00 zł 
za drugą godzinę       3,50 zł 
za trzecią godzinę       4,00 zł 
za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę    3,00 zł 

P2 - P9: (pozostałe ulice) 

do 50 minut        1,00 zł 
za pierwszą godzinę       2,00 zł 
za drugą godzinę       2,40 zł 
za trzecią godzinę       2,80 zł 
za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę    2,00 zł 

W Nowym Targu znajduje się pięć ogólnodostępnych parkingów:  

 przy Miejskiej Hali Lodowej na 114 miejsc postojowych, 
 na os. Bereki na 100 miejsc postojowych, 
 przy ul. Harcerskiej na 30 miejsc postojowych, 
 przy ul. Kolejowej w rejonie Dworca PKP na 24 miejsca postojowe, 
 przy ul. Kolejowej w rejonie Dworca PKP na 50 miejsc postojowych. 

Na istniejących parkingach przy Miejskiej Hali Lodowej, ul. Harcerskiej, ul. Kolejowej, w rejo-
nie Dworca PKP oraz na os. Bereki znajduje się około 318 miejsc postojowych, z czego 100 na 
os. Bereki to miejsca bezpłatne jako rekompensata za te zajęte pod płatny postój w SPP na 
ulicach w centrum Miasta. Miejsca parkingowe przy ul. Kolejowej również są bezpłatne i 
przewidziane  dla osób chcących skorzystać z transportu kolejowego. 
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Na terenie naszego Miasta długość wybudowanych ścieżek rowerowych na rok 2021 wynosi 
29,45 km w tym 3,43 km ścieżki rowerowej Velo Dunajec + 430m oznakowania w ciągu 
ul. Po Wale (wykonane przez Zarząd Województwa Małopolskiego). 

Zimowe utrzymanie dróg:  

Do zadań własnych miasta należy również zimowe utrzymanie dróg, polegające na usuwaniu 
z jezdni śniegu oraz zwalczanie śliskości nawierzchni na które w 2020 r. wydatkowano kwotę  
1 333 862,42 zł  (łącznie z wywozem śniegu w kwocie 9 158,40 zł). Wywóz śniegu dotyczył 
ulic znajdujących się w centrum miasta, z których wywieziono 1 696 m3 śniegu. Drogi miej-
skie do zimowego utrzymania podzielono na trzy strefy. W każdej strefie drogi odśnieżane 
były przez wykonawców, wyłonionych w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych. Drogi 
znajdujące się w strefie nr I leżą w centrum miasta, a ich łączna długość to ok. 54 km. Drogi 
strefy nr II to rejon os. Niwa, os. Zadział i os. Robów o łącznej długości ok. 24 km. Strefa nr III 
to drogi z rejonu os. Kowaniec, Kokoszków i Dział, a ich długość wynosi ok. 24 km. 

Realizując zadania w zakresie zagospodarowania pasa drogowego dróg miejskich wydaje się 
zezwolenia na lokalizację w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej nie zwią-
zanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Najczęściej lo-
kowanymi elementami są sieci i przyłącza: gazu, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i opa-
dowej, energetyczne oraz światłowodowe linie telekomunikacyjne. Łącznie w 2020 roku wy-
dano 211 decyzji lokalizacyjnych na umieszczenie elementów infrastruktury nie związanej z 
zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 511 decyzji na prowadzenie 
prac, w tym 152 dotyczące wykonania sieci i przyłączy gazu. 
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10. ŚRODOWISKO NATURALNE I GOSPODARKA KOMUNALNA 

Celem nadrzędnym dla Miasta Nowy Targ jako Stolicy Podhala jest podtrzymanie charakteru 
miasta górskiego przyjaznego dla mieszkańców i atrakcyjnego dla turystów, między innymi 
dzięki radykalnej poprawie stanu środowiska naturalnego.  Dlatego też Gmina Miasto Nowy 
Targ realizuje wiele działań w zakresie poszczególnych komponentów środowiska, w tym 
zakresie poprawy jakości powietrza, poprzez które możliwe będzie osiągnięcie zamierzonych 
efektów. 

10.1. Ochrona środowiska naturalnego  

W 2020 roku realizowane działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego skierowane 
były na ochronę powietrza, ochronę zieleni, ochronę wód oraz ochronę powierzchni ziemi, 
w tym w powyższych zakresach realizowano edukację ekologiczną. 

Obowiązujące akty prawne w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska:  
 uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 

2020 roku w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 
(Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 12.10.2020r. poz. 6337), 

 uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 
2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ogra-
niczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
tzw. uchwała antysmogowa (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 27.01.2017r. poz. 787), 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020 -
aktualizacja przyjęta uchwałą Nr XLII/399/2017 Rady Miasta Nowy Targ w dniu 
20 listopada 2017 r., 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zaktualizowany uchwa-
łą Nr XXXVI/328/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 roku, 

 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe dla Gminy Miasto Nowy Targ przyjęta uchwałą Nr XIV/148/2019 Rady Miasta 
Nowy Targ w dniu 18 listopada 2019 roku. 

Program ochrony powietrza i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej realizowano konsekwentnie. 

1. Programy dofinansowania do wymiany kotłów c.o. i c.w.u. 

W 2020 roku kontynuowano realizację programów dofinansowań do wymiany kotłów c.o. 
i c.w.u. W ramach tego działania zrealizowano 163 inwestycje wymian kotłów c.o. na 
podstawie złożonych wcześniej wniosków oraz przyjęto 97 nowych wniosków o dotację. 
Dofinansowania realizowane były z: 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach Poddziałania 4.4.2 (biomasa i paliwa gazowe) – wypłacono 8 szt. na 
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gaz z sieci i 14 szt. na pellet (z EcoDesign/EkoProjekt) – dwie inwestycje na pellet 
zrealizowano w 2019 roku, ale dotacje zostały wypłacone w 2020 roku; łączny koszt 
to 288 393,00 zł  (w pełni pokryty ze środków RPOWM) oraz z Poddziałania 4.4.3 (pa-
liwa stałe): 41 szt. na ekogroszek (z EcoDesign/EkoProjekt), łączny koszt to 
332 161,50 zł; z czego dofinansowanie ze środków RPOWM to 280 610,04 zł; nato-
miast wkład własny ze środków budżetu miasta to 51 551,46 zł; 

 programu budżetowego miasta Nowy Targ, dzięki któremu dofinansowano 13 inwe-
stycji polegających na wymianie starych i nieekologicznych kotłów na podłączenie 
nieruchomości do sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ sp. z o.o. na łączną kwotę 
65 000 zł (5 tys. zł na inwestycję); ponadto podłączono 5 budynków do sieci (poza do-
tacją). 

 programu budżetowego miasta Nowy Targ dofinansowano 89 inwestycji polegających 
na wymianie starych i nieekologicznych kotłów na podłączenie nieruchomości do sieci 
gazowej na łączną kwotę 445 000,00 zł (5 tys. zł na inwestycję). 

  
W ramach powyższych programów w 2020 roku zlikwidowano łącznie 221 szt. starych 
i nieekologicznych urządzeń grzewczych. 

2. Program dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii 

W 2020 roku w ramach uzyskanej dotacji z RPOWM na lata 2014-2020 z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, dla projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na te-
renie gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babi-
ce, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. Na terenie Miasta Nowy Targ w roku bieżącym będą 
zamontowane następujące instalacje: 

Tabela nr 24: Rodzaj i ilość instalacji przewidzianych do montażu w Nowym Targu w ra-
mach projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy 
Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, 
Libiąż oraz Trzebinia” 

Rodzaj instalacji moc min [kW] szt. 

Kolektory słoneczne     
zestaw SOL 1 (2 panele) 8% 3,166 17 

zestaw SOL 2 (3 panele) 8% 4,749 30 

zestaw SOL 3 (4 panele) 8% 6,332 22 

zestaw SOL 4 (5 paneli) 8% 7,915 2 

zestaw SOL 5 (6 paneli) 8% 9,498 1 

OGÓŁEM KOLEKTORY SŁONECZNE 360,924 72 

      

Powietrzne pompy ciepła      

Pompa ciepła 8% 3,17 59 
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Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w 2020 r.  

 II etap rozbudowy sieci wzdłuż ul. Podhalańskiej, wraz z przejściem przez 
Al. Tysiąclecia (Droga Krajowa w 4 pasami ruchu, główna droga w kierunku Białki Ta-
trzańskiej i granicy państwa) i przyłączeniem obiektów Hali Sportowej wraz z częścią 
hotelową, Starostwa Powiatowego o długości ok 1260 m i średnicach DN250 do DN50 
oraz budowa odnogi zasilającej ul. Ku Studzionkom o długości ok 380 m średnicach 
DN80 do DN25 wraz z montażem węzłów skutkującej przyłączeniem 22 obiektów 
jednorodzinnych, opalanych do tej pory głównie paliwem stałym. 

 Rozbudowa sieci wzdłuż ul. Mickiewicza (jako odnoga od sieci wzdłuż ul. Krzywej rea-
lizowanej w 2019 roku) i budowa przyłączy w ciągu ul. Krzywej o długości ok. 560 m i 
średnicach od DN100 do DN25 skutkującej przyłączeniem 24 obiektów. 

 Rozbudowa sieci wzdłuż ul. Królowej Jadwigi wraz z budową przyłączy do 4 obiektów 
parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w tym kościoła oraz oddziału ZUS 
w Nowym Targu; długość 768 m średnice od DN100 do DN25. 

 Budowa przyłącza do Miejskiej Hali Lodowej jako kontynuacja rozbudowy sieci wzdłuż 
ul. Krzywej. 

 
Rozbudowa sieci ciepłowniczej 

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. (2020 r.) 

OGÓŁEM POMPY CIEPŁA   59 

      
Instalacje fotowoltaiczne     
Panele fotowoltaiczne 1,7 kW 8% 1,7 1 

Panele fotowoltaiczne 2,04 kW 8% 2,04 16 

Panele fotowoltaiczne 3,06 kW 8% 3,06 35 

Panele fotowoltaiczne 4,76 kW 8% 4,76 57 

Panele fotowoltaiczne 6,12 kW 8% 6,12 1 

OGÓŁEM INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 418,88 110 
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4. Rozbudowa sieci gazowej 

 W 2020 roku kontynuowano prace, związane z rozbudową sieci gazowej: 
 wybudowano 6 765,65 m sieci gazowej, 
 206 nowych odbiorców, w tym 190 wykonanych nowych przyłączy. 

 
Modernizacja kotłowni na kocioł gazowy 

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (2020r.) 

5. Systematyczne prowadzenie działań kontrolnych 

Wykonano 452 kontrole w zakresie ochrony powietrza (wymóg prowadzenia kontroli wyni-
kający z przyjętego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego). 

Celem skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących ochrony powietrza w 2020 r. 
kontynuowana była współpraca z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym 
w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie badania próbek odpadów paleniskowych pobranych przez 
pracowników Wydziału w trakcie kontroli. Podczas kontroli informowano o założeniach 
uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego oraz o możliwości pozyskania 
dofinansowania do wymiany kotłów. W wyniku działań kontrolnych pobrano 5 próbek 
popiołów paleniskowych i przesłano do badania do CLPB. W ramach analizy przesłanych 
próbek popiołów nie stwierdzono spalania odpadów, dlatego też żadna ze spraw nie została 
skierowana do Sądu Rejonowego w Nowym Targu. 
 

Wykonano ponadto 116 kontroli w zakresie pozostałych komponentów środowiska 
(gospodarka wodno-ściekowa, odpadami, utrzymania czystości i porządku, itp.). 
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Zakupiono pyłomierz kieszonkowy DustAir do wykorzystania służbowego podczas działań 
terenowych wraz z abonamentem systemu Syngeos za kwotę 1 635,90 zł. 
 
6. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania 

W 2020 r. zlecono wykonanie inwentaryzacji źródeł ogrzewania, tj. pod kątem stosowanego 
ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii, itp. Dane na bieżąco 
wprowadzane były do „Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce”, 
prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w związku z realizacją 
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Dzięki inwentaryzacji gmina 
posiada obecnie niespełna 78% zinwentaryzowanych budynków (na 4945 budynków 
zinwentaryzowano 3 846 budynków – dane ze sprawozdania z POPWM). 
 
7. Edukacja ekologiczna 

W 2020 r. pomimo pandemii COVID-19 Urząd Miasta Nowy Targ przeprowadził wiele działań 
z zakresu edukacji ekologicznej. Działania prowadzone były przy zachowaniu obowiązującego 
reżimu sanitarnego. Łącznie zrealizowano 18 akcji edukacyjnych, które objęły swoim 
zasięgiem 31 855 osób z miasta Nowy Targ. Działania prowadzone były przede wszystkim 
w ramach programu LIFE przez Ekodoradcę.  
 
Przykłady działań: 

 organizacja konkursów ekologicznych; 

 
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (2020 r.) 

 wykonanie w ramach pilotażowego projektu ZONE (Zintegrowany system wsparcia 
polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji) badań spirometrycznych 
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określających wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie u dzieci w pięciu szkołach 
podstawowych w Nowym Targu (przebadano 784 uczniów); 
  

 organizacja spotkania informacyjnego z mieszkańcami os. Szuflów oraz ul. Kowaniec 
w zakresie przyłączy do sieci gazowej i możliwości uzyskania dotacji do wymiany 
kotłów c.o. na nowoczesne na gaz z sieci; 

 
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (2020 r.) 

 

 udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu ochrony powietrza; 

 
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (2020 r.) 

 

 wykonanie darmowych badań kamerą termowizyjną w prywatnych budynkach 
zlokalizowanych na terenie Nowego Targu, podczas których mieszkańcy uzyskali 
informacje dotyczące strat ciepła oraz możliwości ich zapobiegania (31 przebadanych  
budynków); 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

61 

 
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (2020 r.) 

 

 kolportaż materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów, informacji, apelu). 

 
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (2020 r.) 

 
8. Punkt obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze” 

Gmina Miasto Nowy Targ podpisała w dniu 14.07.2020 r. Porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie prowadzenia 
punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w mieście. Od dnia powstania punktu 
do końca 2020 r. udzielono 161 konsultacji w sprawie złożenia wniosku na wymianę pieców. 

10.2. Gospodarka komunalna  

1. Gospodarka odpadami. 

Systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęto 26 369 osoby. Częstotliwość pozby-
wania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywała się według obowiązują-
cych harmonogramów wywozu. 
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Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ znajdują się mini punkty selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, gdzie można składować segregowane odpady komunalne, takie jak: papier i 
tworzywo sztuczne oraz szkło opakowaniowe i metal. 

Wysokość opłaty w miesiącu styczniu 2020 roku uzależniona była od sposobu składowania 
odpadów: w sposób selektywny wyniosła 13 zł, w sposób nieselektywny - 25 zł. Natomiast od 
dnia 1 lutego 2020 r. na terenie Gminy Miasto Nowy Targ wprowadzono ustawowo 
obowiązkowy sposób składowania odpadów w sposób selektywny (opłata: 23 zł od osoby). 
Przychody gminy z tytułu opłat wyniosły 8 905 555,69 zł. Odsetek odpadów zebranych 
selektywnie to 44%; odsetek odpadów zmieszanych – 56 %.  
 
Na terenie Gminy Miasto Nowy Targ nie ma „dzikich wysypisk”. Zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi z terenów ogólnodostępnych (miejskich) na bieżąco usuwane są przez 
pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, a także dzięki 
prowadzonych przez cały rok akcji „Sprzątamy swoje miasto”. 

Zadania własne gminy z zakresu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych realizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

1) Inwestycje zrealizowane w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: 
 wodociąg wraz z przyłączami w ul. Podhalańskiej o łącznej dł. 180,0 m (modernizacja), 
 wodociąg wraz z przyłączami w ul. Szaflarskiej o łącznej dł. 118,5 m (modernizacja), 
 wodociąg wraz z odejściami w ul. Willowej o łącznej dł. 485,87 m ( budowa), 
 remont przyłączy wodociągowych w ul. Ogrodowej o łącznej dł. 333,5 m, 
 wodociąg w ul. Parkowej o dł. 85,30 m oraz ul. Grel o dł. 12,0m ( zakup), 
 kanalizacja sanitarna wraz z odejściami w ul. Kowaniec o łącznej dł. 123,6 m (budo-

wa), 
 kanalizacja sanitarna wraz z odejściami os. Oleksówki o łącznej dł. 70,97 m (budowa), 
 kanalizacja sanitarna w ul. Na Równi o łącznej dł. 4,00 m (budowa), 
 remont przyłączy kanalizacyjnych w ul. Ogrodowej o łącznej dł. 109,15 m, 
 kanalizacja sanitarna w ul. Grel o łącznej dł. 78,5m, w ul. Kowaniec o dł. 73,86 m, 

w ul. Waksmundzka o dł. 14,50m, w ul. Mroszczaka o dł. 127,70 m  (łączna dł. 294,56 
m - zakup). 

2) Ogólna liczba nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej – 2940 szt. 
3) Procent nieruchomości korzystających z sieci wodociągowej – 60%. 
4) Ogólna liczba nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej – 4575 szt. 
5) Procent nieruchomości korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej – 98,2%  
6) Liczba nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej w 2020 r. – 11 szt. 
7) Liczba nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w 2020 r. – 63 szt. 
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3. Dane na temat usuwania azbestu w roku 2020. 
W minionym roku łącznie usunięto 62,10 Mg wyrobów zawierających azbest 
z 20 nieruchomości. Kwota dofinansowania z budżetu miasta wyniosła 26 827,20 zł. 
 
4. W ramach oświetlenia w 2020 roku. 

W 2020 roku zmodernizowano oświetlenie ul. Szaflarskiej. W miejsce 45 opraw z sodowym 
źródłem światła zamontowano opraw LED. Uzupełniono oświetlenie ul. Nadmłynówka - 2 
oprawy i os. Szuflów - 2 oprawy. Do oświetlenia ulic i placów w mieście wykorzystywanych jest 
3241 opraw oświetleniowych. 

5. Cmentarze. 

Na terenie Nowego Targu znajdują się dwa cmentarze komunalne zlokalizowane przy ul. Skot-
nica o powierzchni ok. 7 ha i w rejonie ul. Lotników o powierzchni ok. 1,5 ha. Cmentarzami 
administruje Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu. 

Całoroczne utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2020 r. zamknęło się kwotą 628 554,41 zł, 
a pobrane opłaty za usługi cmentarne wyniosły 706 393,00 zł. Od 2016 r. usługi te realizowane 
są przez administratora cmentarza. 
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11. EDUKACJA  

System szkolnictwa określony w ustawie Prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek 
prowadzenia placówek wychowania przedszkolnego, w tym specjalnych i  szkół podstawo-
wych. W 2020 r. na terenie miasta Nowy Targ zadania gminy w zakresie oświaty realizowane 
były przez publiczne przedszkola i szkoły podstawowe prowadzone przez samorząd Miasta 
Nowy Targ i przez niepubliczne punkty przedszkolne, niepubliczne przedszkola i niepubliczną 
szkołę podstawową. Stan sieci przedszkoli i szkół w 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 25. 

Tabela nr 25: Stan sieci placówek wychowania przedszkolnego i szkół 

Liczba pla-
cówek ogó-

łem 
Punkty przedszkolne Przedszkola Szkoły podstawowe 

18 
ogółem w tym nie-

publiczne ogółem w tym nie-
publiczne ogółem w tym nie-

publiczne 
1 1 10 8 7 0 

Źródło: System Informacji Oświatowej 

W tabeli nr 26 przedstawiono średniomiesięczną liczbę uczniów w szkołach podstawowych,  
prowadzonych przez miasta Nowy Targ oraz wydatki bieżące szkół poniesione w rozdziale 
podstawowym 80101 Szkoły Podstawowe, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szko-
łach, 80146 Doskonalenie zawodowe, 80195 Pozostała działalność i 75085 Obsługa jednostek 
oświaty w przeliczeniu na ucznia. Dla porównania informacji o poniesionych wydatków na 
ucznia w  szkołach podstawowych pominięto wydatki tych rozdziałów, które odnoszą się do 
zindywidualizowanej specyfiki działalności poszczególnych szkół, a wynikają w szczególności 
z procesu kształcenia specjalnego uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalne-
go. 

Tabela nr 26: Średniomiesięczna liczba uczniów, wydatki bieżące na ucznia w 2020 r. 

L. p. Szkoła Średniomiesięczna 
liczba uczniów 

Miesięczne wy-
datki bieżące  

w przeliczeniu  
na ucznia 

1. Szkoła Podstawowa nr 1, Pl. Słowackiego 14 315 742 
2. Szkoła Podstawowa nr 2, Al. M. Kopernika 28 591 733 
3. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kowaniec 125 297 749 
4. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Św. Brata Alberta 35 401 712 
5. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Wł. Orkana 17 482 780 
6. Szkoła Podstawowa nr 6, os. Na Skarpie 11 183 1104 
7. Szkoła Podstawowa nr 11, Pl. Evry 3 883 709 

Źródło: Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu 
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W Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 11 funkcjonowały klasy sportowe. Najmniejszą liczbą 
uczniów w oddziale charakteryzowała się Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowym Targu, stąd 
najwyższe wydatki na statystycznego ucznia. Elementami wpływającym na poziom wydatków 
bieżących na ucznia były koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem nauczycieli przedmio-
tów, kadry wspomagającej nauczycieli w pracy z uczniami ze  specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi oraz kadry związanej z zabezpieczeniem uczniom opieki po zajęciach szkolnych. Ko-
lejnym elementem determinującym wydatki był zróżnicowany poziom wykształcenia nauczy-
cieli i posiadany stopień awansu zawodowego. Na poziom wydatków nieosobowych główny 
wpływ miała wielkości obiektów szkolnych i infrastruktury towarzyszącej, technologia zabez-
pieczenia mediów, zwłaszcza energii cieplnej oraz stopień wykorzystania obiektów szkolnych 
przez podmioty zewnętrzne. 

W 2020 r. w Nowym Targu funkcjonowały dwa przedszkola publiczne. Średniomiesięczną 
liczbę dzieci w tych przedszkolach oraz w niepublicznych placówkach wychowania przed-
szkolnego przedstawiono w tabeli nr 27. 

Tabela nr 27: Średniomiesięczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych w 2020 r. 

L.p. Nazwa placówki wychowania przedszkolnego 
Średniomiesięczna 

liczba dzieci 
1. Przedszkole nr 2, ul. Kowaniec 128 123 
2. Przedszkole nr 4, os. Bór 10 203 
3. Punkt przedszkolny „Dziecięce Marzenie”, ul. Klikuszówka 30 21 
4. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne”, ul. Woj. Polskiego 5 106 
5. Przedszkole Niepubliczne ”Lokomotywa”, ul. Woj. Polskiego 26 140 

6. 
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek, 
ul. Długa 14 

40 

7. Przedszkole Niepubliczne „Fiku Miku”, ul. Szaflarska 51 179 
8. Przedszkole Niepubliczne „Liwlandia”, ul. Bol. Wstydliwego 9 74 

9. 
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi 
i Integracyjnymi „Niebieska Kokardka”, Al. Tysiąclecia 100 i 115 

42 

10. 
Przedszkole Niepubliczne „Wesoły Korowód”, ul. Szaflarska 
146a 

93 

Źródło: Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu 

W 2020 r. wydatki przedszkoli publicznych, ustalone w aktualizacji październikowej w kwocie 
834,69 zł na dziecko spowodowały, że dotacja podstawowa na dziecko do przedszkoli niepu-
blicznych wyniosła 626,02 zł, a na dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym – 333,88 
zł. Oprócz dotacji podstawowej, uzależnionej od ustalonych wydatków na dziecko 
w przedszkolach publicznych, do niepublicznych przedszkoli przekazywano dotację na dzieci 
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwotach wynikających z przepisów 
prawa. 
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W okresie objętym raportem miasto Nowy Targ otrzymało z budżetu państwa część oświa-
tową subwencji ogólnej w łącznej kwocie 26 571 198 zł, dotację celową na wychowanie 
przedszkolne w kwocie 1 228 488 zł, dotację na zakup podręczników w kwocie  308 488 zł, 
dotację na wyprawkę szkolną w kwocie 37 727 zł oraz dotację do wypłaty stypendiów szkol-
nych w kwocie 97 722 zł. W 2020 r. wydatki na utrzymanie i prowadzenie samorządowych 
przedszkoli oraz szkół, dotowanie niepublicznych przedszkoli i szkół, a także realizację innych 
zadań wyniosły 42 623 164 zł.  W poniesionych wydatkach oświatowych (bieżących) dochody 
pochodzące z subwencji oświatowej i dotacji państwowych stanowiły 62,77 %. 

Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Nowy 
Targ w 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 28. 

Tabela nr 28: Średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
miasto Nowy Targ w 2020 r. 

Lp. Oznaczenie placówki 
Zatrudnienie łącznie 

osób etatów 
1. Przedszkole nr 2, ul. Kowaniec 14 10,29 
2. Przedszkole nr 4, os. Bór 22 19,42 
3. Szkoła Podstawowa nr 1, Plac Słowackiego 35 29,09 
4. Szkoła Podstawowa nr 2. Al. M. Kopernika 65 60,00 
5. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kowaniec  39 33,03 
6. Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Św. Brata Alber-

ta 35 
41 36,18 

7. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Orkana 59 51,28 
8. Szkoła Podstawowa nr 6, os. Na Skarpie 35 30,05 
9. Szkoła Podstawowa nr 11, Pl. Evry 87 82,97 

Razem 397 352,31 
Źródło: System Informacji Oświatowej 

 
Wyniki ośmioklasistów nowotarskich szkół podstawowych w 2020 r. przedstawiono 
w  tabelach: nr 29 i nr 30. 

Tabela nr 29: Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Miasto Nowy Targ 

Szkoła 
Liczba 

piszących 
egzamin 

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI 

w % w stani-
nie w % w sta-

ninie w % w staninie 

Szkoła Podstawowa nr 1 29 59 5 43 5 58 6 
Szkoła Podstawowa nr 2 77 62 6 47 6 54 6 
Szkoła Podstawowa nr 3 37 58 5 44 5 51 5 
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Szkoła Podstawowa nr 4 42 61 6 42 5 57 6 
Szkoła Podstawowa nr 5 64 71 8 62 8 64 7 
Szkoła Podstawowa nr 6 19 60 5 50 6 52 5 
Szkoła Podstawowa nr 11 107 62 6 45 5 52 5 
Powiat nowotarski 2018 59 5 51 6 57 6 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (www.oke.krakow.pl)  
 

Tabela nr 30: Skala staninowa średnich wyników szkół (w%) z egzaminu ósmoklasisty 
w 2020 r. 

STANIN JĘZYK POLSKI (%) MATEMATYKA (%) JĘZYK ANGIELSKI (%)  
1 8 – 39  11 – 25  14 – 26  
2 40 – 47  26 – 31  27 – 33  
3 48 – 52  32 – 36  34 – 39  
4 53 – 56  37 – 41  40 – 46  
5 57 – 60  42 – 46  47 – 53  
6 61 – 64  47 – 51  54 – 60  
7 65 – 68  52 – 57  61 – 68  
8 69 – 73  58 – 66  69 – 80  
9 74 – 89 67 – 95  81 – 98  

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (www.oke.krakow.pl)  
 

W okresie objętym Raportem we wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto realizo-
wano szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych, co analizuje tabela nr 31. 

Tabela nr 31: Zajęcia specjalistyczne i pozalekcyjne 

Rodzaj zajęć SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 Razem 

nauczanie indywidualne 1 1 2 1 4 2 2 13 
rewalidacyjne 5 16 8 9 2 1 2 43 
terapeutyczne 14 86 - 4 55 - - 159 
wyrównawcze 46 44 66 - 26 79 140 401 
logopedyczne 50 84 19 94 52 25 60 384 
dla uczniów powracających  
z zagranicy - 3 1 11 2 - - 17 

kompensacyjno-korekcyjne 33 102 22 41 - 33 114 345 
rozwijające uzdolnienia - 31 40 36 114 7 210 438 
rozwijające umiejętności 7 18 240 117 146 2 115 645 
warsztaty językowe  18 40  59   117 
gimnastyki korekcyjnej -  35 - - 39 - 74 
zajęcia dla uczniów pocho-
dzenia romskiego 

 5 1 2  5 - 13 
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rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne 

- 34 - -  4 - 38 

rozwijające kreatywność - - - - - 57 - 57 
inne (sportowe, teatralne, 
wybór kierunku kształcenia, 
itd.) 

- 19 46 - 56 32 - 153 

Razem 156 461 520 315 516 286 643 2897 
Źródło: Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu 

Tabela nr 32: Liczba uczniów objętych zajęciami w ramach funduszu przeciwdziałania alko-
holizmowi 

Rodzaj zajęć Liczba uczniów objętych zajęciami 

Zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne, tera-
peutyczne, rozwijające umiejętności  
i rozwijające uzdolnienia 

786 

Źródło: Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu 

W 2020 r. przedszkola i szkoły prowadzone przez miasto Nowy Targ uczestniczyły lub organi-
zowały liczne przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiono niektóre z nich. 

Przedszkole nr 2 

W Przedszkolu nr 2 realizowano program edukacji ekologicznej i wychowawczy program 
przedszkola, a także program edukacji emocjonalnej pt. ”Przedszkolak w świecie emocji”. 
Dzieci uczestniczyły w projektach „Bajka jest dobra na wszystko”, „Kubusiowi Przyjaciele Na-
tury”, ”Czyste powietrze wokół nas”, „Biznes kontra smog”, „Chrońmy karpacką przestrzeń”. 
Ważnym działaniem przedszkola był aktywny udział w projekcie pt. „ Profesjonalny system 
wspomagania szkół z województwa małopolskiego”, celem którego było podnoszenie jakości 
systemu oświaty. Sukcesem było I miejsce w konkursie na film o tematyce antysmogowej w 
ramach projektu „Biznes kontra smog”. Wymiernym efektem udziału w tym przedsięwzięciu 
były nagrody w postaci 2 profesjonalnych oczyszczaczy powietrza. W przedszkolu zorganizo-
wano konkurs pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie” oraz przy udziale dzieci z innych przedszkoli 
koncert pt. „Dziecięce kolędowanie”. Dzieci przedszkola prezentowały swoje umiejętności 
artystyczne podczas Dni Seniora. Dla dzieci zorganizowano wspólnie z Policją, Strażą Pożarną, 
lekarzami i leśnikami zajęcia w zakresie bezpieczeństwa. Wychowankowie przedszkola brali 
udział w wielu konkursach o  charakterze ogólnopolskim, w  tym: „Mój niesprawny kole-
ga/koleżanka”, „Gwiazdka w Stumilowym Lesie”, „Urodziny Kubusia Puchatka”, „Nasze psiaki 
i kociaki”, „Mikołaj”, „Anioł w za dużych butach”, „Mikołajki”, „Polak - mały przedszkolak” 
„Jesienny las”, „Moja ojczyzna”, „Niepodległość”, „Anioł Bożenarodzeniowy”. Przedszkole 
aktywnie uczestniczyło w akcji charytatywnej „Pola Nadziei”, konkursach recyklingowych 
makulatury i zbiórki puszek aluminiowych. 
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Przedszkole nr 4 

Nauczyciele i rodzice Przedszkola nr 4 byli głównym organizatorem koncertu pt. „Dziecięce 
kolędowanie”. Dzieci uczestniczyły w programach w zakresie ekologii „Czysta Małopolska”, 
„Czyste powietrze wokół nas”, w konkursie recyklingowym zbiórki makulatury, puszek alu-
miniowych oraz konkursie plastycznym „Planeta Ziemia”. Przedszkole uczestniczyło w pro-
jekcie „Śpiewamy Hymn Polski”. Wychowankowie przygotowali prace w ramach konkursu 
„Szopka Bożonarodzeniowa”. W zakresie profilaktyki zdrowotnej przeprowadzono akcję 
„Szkoła promująca zdrowie”. Do innych przedsięwzięć tej placówki wychowania przedszkol-
nego należy zaliczyć akcję charytatywną „Góra Grosza” oraz kiermasz kartek bożonarodze-
niowych. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 swoją aktywność szkolną wykazali realizując wiele 
przedsięwzięć w rożnych dziedzinach. W ramach  działań ekologicznych uczestniczyli 
w  zbiórkach surowców wtórnych (makulatura, nakrętki, baterie, opakowania po kleju, zuży-
te tonery i płyty CD), w konkursie plastyczno-fotograficznych „Kraina lodu, rzek i źródełek - 
woda w mojej okolicy”, w konkursie „Śladami dzikich mieszkańców lasu”, w warsztatach 
przyrodniczych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, w warsztatach „Poszukiwanie 
siedlisk sów”, w projekcie z okazji „Dnia Dinozaura”. W szkole realizowano innowację peda-
gogiczną „Las w osłonach czterech pór roku”. Przeprowadzono także konkurs ”Ptasia budka 
do szkolnego ogródka”. Do form aktywności szkoły zaliczyć należy udział w koncercie mu-
zycznym artystów z Kongo, organizację akademii z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
- spektakl  „Pisk Białego Orła”, XIII Wieczornicę Pieśni Patriotycznych. W szkole zorganizowa-
no jasełka, spotkanie przedświąteczne z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nowym Targu „Chatka” i przedsięwzięcie 
pt. „Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek”. Uczniowie brali udział w Małopolskim Konkursie 
Kolęd i Pastorałek, w „Dniu Misyjnym” - akcji zbiórki przyborów szkolnych na rzecz dzieci 
z  krajów misyjnych. Kontynuowano imprezę środowiskową pt. „Dzień Babci i Dziadka”. Ak-
tywność uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 widoczna była także w XXV Ogólnopolskim Kon-
kursie Piosenki „Wygraj Sukces”, Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, w akcji „Znani i 
Nieznani Czytają Dzieciom Bajki”, XVI Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Angielskiej. W ra-
mach edukacji dla bezpieczeństwa zorganizowano programy pt. „Bezpieczeństwo dzieci na 
jezdni”, „Odblaskowa szkoła”. Uczniowie uczestniczyli w kampanii „Biała wstążka” (przeciw-
działanie przemocy wobec kobiet), w warsztatach pt.”Razem w przyszłość bez przemocy”, 
konkursie ”Bezpieczny Internet”, cyklu zajęć nt. relacji rówieśniczych i  konsekwencji niewła-
ściwych zachowań, w zajęciach dotyczących rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Inne pro-
gramy zrealizowane w szkole to działanie: „Bezpieczne ferie - bezpiecznie na stoku”, projekty 
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Profilaktyka Raka Piersi” oraz „ Bezpieczeństwo w sieci 
i na drogach oraz odpowiedzialność karna nieletnich”. Ważną inicjatywą była także akcja 
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„Ciacho dla Kamila” - pomoc dziecku walczącemu w nowotworem oraz zbiórka żywności dla 
fundacji Caritas. 

Szkoła Podstawowa nr 2 

Tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 2 przeprowadzono zbiórkę puszek aluminiowych oraz 
makulatury, a także zużytych baterii i nakrętek plastikowych. Ponadto odbyto  prelekcje  dla 
uczniów na temat czystego powietrza i zagrożenia smogiem oraz prelekcję w zakresie pod-
noszenia świadomości ekologicznej pt. „Wymiana odnawialnych źródeł ciepła”. W ramach 
profilaktyki zdrowotnej i dla bezpieczeństwa zrealizowano programy: „Spójrz inaczej”, „Bez-
pieczeństwo: pierwsza pomoc przedmedyczna” ,”Nie pal przy mnie, proszę”, „Czyste powie-
trze wokół nas”, „Owoce w szkole”, „Pij mleko”, „Skazany na wolność”, „Biała Wstążka”, 
”Odblaskowa Szkoła”, „Bezpieczeństwo na drodze”, „Pola Nadziei”, a także zajęcia profilak-
tyczno-wychowawcze w ramach akcji „Zima w mieście”. W ramach integracji środowiskowej 
zrealizowano akcję charytatywną zbierania żywności oraz sprzedaży kartek świątecznych na 
cel charytatywny, wieczór kolęd pt. „Kolędowanie to duszy uwrażliwianie”. Społeczność szko-
ły uczestniczyła w kweście nowotarskiej. Innym przedsięwzięciem uczniów i  uczennic była 
akcja „Opatrunek na ratunek - zbiórka środków opatrunkowych dla najuboższych mieszkań-
ców Afryki” i udział w „Pokazie astronomicznym - planetarium”. W  szkole rozwijano wolon-
tariat uczniowski, działały drużyny ZHP. Uczniowie i nauczyciele przygotowali „Koncert Pieśni 
Patriotycznych im. mjr St. Mroszczaka”. Cennym osiągnięciem ucznia szkoły było zdobycie 
nagrody I stopnia w konkursie Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i 
Sztuk pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Towarzystwa Matematycznego  
Oddziału w  Krakowie. 

Szkoła Podstawowa nr 3 

W Szkole Podstawowej nr 3 uczniowie uczestniczyli w akcji pt. „Mieć wyobrażenie miłosier-
dzia”, „Adopcja serca – III Światowy Dzień Ubogich”. Brali udział w akcji Fundacji Dzieło No-
wego Tysiąclecia, Odśpiewania Hymnu Narodowego, a także Miejskim Konkursie Plastycz-
nym „Kraina lodu, rzek i źródełek-woda w mojej okolicy”. W szkole zorganizowano przedsię-
wzięcia pt.: „Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej”, „Dzień Papieski”, „Środowiskowy Dzień 
Babci i Dziadka”, wystawę kolekcjonerstwa poświęconą pamiątkom i dziełom artystycznym 
związanym z papieżem Janem Pawłem II oraz „Dzień Wiatraczka”. Uczniowie szkoły uczestni-
czyli w spotkaniu autorskim z Michałem Rusinkiem, Wandą Szado-Kudasik, podróżnikiem po 
Kenii oraz dyrektorem banku. Brali udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Święty Jan Paweł II w oczach dzieci”, akcji „Świeżaki”, konkursie matematycznym „Kangur”, 
Światowym Dniu Pluszowego Misia, Organizowali „Święto Patrona Szkoły”, ślubowanie 
pierwszoklasistów, akcję zbiórki kredek ”Kredkobranie”, Dzień Seniora. Do ważnych działań 
szkoły zaliczyć należy realizację projektów: „Zaadoptuj psa”, ”Góra grosza”, „Świeć przykła-
dem - Noś odblaski”, „Pamiętamy”, „Podziel się żywnością”. Innym obszarem aktywności 
nauczycieli i uczniów były zbiórki zużytych znaczków pocztowych, nakrętek, zużytych telefo-
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nów, makulatury i puszek aluminiowych oraz kiermasze świąteczne. Od wielu lat szkoła 
współpracuje z Fundacją im. Adama Worwy. W ramach profilaktyki ekologicznej i zdrowotnej 
przeprowadzono w tejże szkole z Zakładem Gospodarki Komunalnej program edukacyjny 
zbieraj baterie, z PSSE w  Nowym Targu projekt ”Skąd biorą się produkty ekologiczne” i pro-
gram „Bieg po zdrowie”. Uczniowie szkoły uczestniczyli w  happeningu Dzień Ziemi oraz pro-
jekcie pt. ”Ratujemy i uczymy ratować”. 

Szkoła Podstawowa nr 4 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 angażowali się w zakresie ochrony środowiska natural-
nego poprzez zbiórkę nakrętek plastikowych, makulatury, puszek i baterii, w zakresie regio-
nalizmu poprzez organizacje „Jasełek”, w zakresie integracji środowiskowej zrealizowali pro-
gram „Pola Nadziei”, „Wigilijna gwiazdka”. W szkole zorganizowano „Dzień życzliwości”, 
kiermasz bożonarodzeniowy, spotkanie bożonarodzeniowe dla samotnych osób. W ramach 
działań dla bezpieczeństwa uczniowie brali udział w projektach pt. „Odblaskowa szkoła”, 
”Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, ”Bezpieczeństwo pożarowe”, ”Szkoła promująca bez-
pieczeństwo”, a działań prozdrowotnych w projektach pt.: „Trzymaj formę”, „Owoce 
i  warzywa w szkole”, ”Mleko z klasą”. 

Szkoła Podstawowa nr 5 

Szkoła Podstawowa nr 5 brała aktywny udział  programach pt. „Owoce i warzywa w  szkole”, 
”Mleko w szkole”. Uczniowie uczestniczyli w zbiórce makulatury, puszek aluminiowych, pla-
stikowych zakrętek, baterii. Szkoła brała udział w XIV Rajdzie Szlakiem Jana Pawła II, w akcji 
„Pola nadziei”, „Podziel się chlebem”, „Szlachetna paczka”, w projekcie „Znani i  nieznani 
czytają dzieciom bajki”. W ramach profilaktyki przeprowadzono w szkole projekty: „Nie pal 
przy mnie proszę”, „Stop smog”, „Sprzątamy miasto”, ”Biała wstążka”, ”Razem w przyszłość 
bez przemocy”. W dobie epidemii COVID-19 uczniowie i nauczyciele szyli maseczki. Sukcesy 
uczniów widoczne były w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Nowy Targu (1 miejsce), Mię-
dzyszkolnym Konkursie Szopek Bożenarodzeniowych (2 miejsce). W szkole zorganizowano 
kiermasze świąteczne oraz coroczne zawody narciarskie na wyciągu Zadział. Uczniowie i nau-
czyciele szkoły uczestniczyli w XX Kweście Nowotarskiej. Ważnym przedsięwzięciem była też 
akcja „Zima w mieście”. 

Szkoła Podstawowa nr 6 

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w ramach działań ekologicznych przygoto-
wali „Ekologiczny Piknik Podhalański Dni Recyklingu”, zbiórkę baterii, telefonów, wzięli udział 
w akcji „Sprzątanie świata”, „Wiosenna akcja - sprzątamy swoje miasto”, „Sadzimy żonkile i 
krokusy”. Przedsięwzięciami prozdrowotnymi uczniów były działania w ramach programów: 
„Niesamowity świat Higieny Jamy Ustnej”, „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”, „Nie pal przy 
mnie, proszę”, „Trzymaj formę”. Społeczność uczniowska szkoły brała udział w konkursie 
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recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”, warsztatach w Muzeum Podhalańskim pt.: „Liść wspo-
mnień”. Do innych zrealizowanych przedsięwzięć w szkole należy zaliczyć: warsztaty medial-
ne w Makowie Podhalańskim, akcje „Pomagamy zwierzętom”, akcję „Góra grosza”, „Szkoła 
do hymnu”, „Dzień Pluszowego Misia”, „SURSUM CORDA”, „Pola Nadziei”, „Odblaskowa 
szkoła”. W szkole przeprowadzono projekty: „Halo tu archiwum”, „Akademia sportu”, 
„Uczymy dzieci programować”, zorganizowano szkolny konkurs kolęd oraz kiermasz bożona-
rodzeniowy. Uczniowie uczestniczyli w akcji pt. „Kolędnicy Misyjni dla dzieci z Syrii” oraz w 
kweście na cmentarzu, kampanii „Biała Wstążka”, szkolno-parafialnym konkursie „Mój róża-
niec”, „Śpiewajmy Panu”, akcji „Przewodnicy PTTK dzieciom 2020”. Przygotowali jasełka dla 
seniorów w DOS w Zaskalu, ważnym był także udział uczniów w corocznym  międzynarodo-
wym konkursie „KANGUR”-online oraz projekcie pt. „Narodowe Śpiewanie Pieśni Patriotycz-
nych” i spotkaniu z żołnierzami AK. W szkole w dalszym ciągu rozwijano wolontariat wśród 
uczniów. W obszarze edukacji w szkole realizowano  innowacje w zakresie nawyków żywie-
nia „Gotuj zdrowo, kolorowo”, w zakresie języka niemieckiego – e-Twinig – współpracując ze 
szkoła z Holandii, wychowania fizycznego „Klasa usportowiona”, informatyki „Mali programi-
ści”, a  także wprowadzono programy innowacyjne: „Książka moim przyjacielem”, „Odkry-
wamy - mali badacze”, „Misyjny Kościół - jesteśmy ochrzczeni i posłani”. Realizowano projek-
ty pt. „Szlakami św. Jana Pawła II po Małopolsce”, „Lekcja z klasą”, program praktyk zawo-
dowych dla studentów PPUZ w Nowym Targu. Tradycyjnie uczniowie szkoły zdobywali od-
znaki turystyczne.  

Szkoła Podstawowa nr 11  

Do ważnych przedsięwzięć w Szkole Podstawowej nr 11 zaliczyć należy w zakresie profilakty-
ki prozdrowotnej programy: „Śniadanie daje moc”, „VII Kampanię profilaktyczną raka piersi”, 
„Archipelag Skarbu”, „Biała wstążka”, „Zdrowo i sportowo”, a także badania przesiewowe i 
badania spirometryczne ZONE II oraz program zdrowotny w zakresie preferencji i wykrywa-
nia chorób układu krążenia. Szkoła uczestniczyła w projektach ochrony środowiska: „Sprząta-
My las”, „Podhalańskie Dni Recyklingu”. Uczniowie brali udział w prelekcji  pt.: „Zanieczysz-
czenie środowiska w naszym regionie”. Uczniowie uczestniczyli w programach: „Zintegrowa-
na polityka bezpieczeństwa”, „Razem w  przyszłość bez przemocy”, „Akademia Bezpiecznego 
Puchatka”, „Wnuczek, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje”, „Szkoła Promująca 
Bezpieczeństwo”, a także  brali udział w konkursie pt. „Świeć przykładem na drodze”. Do 
przedsięwzięć o charakterze historycznym zaliczyć należy udział uczniów w projektach: 
„Szkoła pamięta”, „Szkoła do hymnu”. W szkole zorganizowano ślubowanie klas I oraz paso-
wanie na ucznia, Europejski Dzień Języków Obcych, konkurs recytatorski poezji angielskiej, 
konkurs recytatorski poezji patriotycznej, konkurs pt. ”Mój przyjaciel miś”, konkurs polskiej 
poezji religijnej pt. „Pierścień Świętej Kingi”, jasełka, konkurs  szkolny „Anioł Bożonarodze-
niowy”; przeprowadzono akcję charytatywną pt. „Serce dla hospicjum” oraz szkolny koncert 
kolęd i pastorałek. W szkole dla 14 uczniów przyznano stypendia jednorazowe, ufundowane 
przez osoby prywatne. Uczniowie szkoły wydawali gazetkę „Szkolne Echo”. W szkolnym radiu 
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zorganizowano audycję dla uczniów pt. ”Kochać, jak to łatwo powiedzieć”. Szkoła przygoto-
wała i przeprowadziła dzień otwarty pt. ”Radosny start”. Ważnym wydarzeniem była akade-
mia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

W 2020 r. kontynuowano zajęcia nauki jazdy na nartach zjazdowych, w których uczestniczyli 
uczniowie wszystkich szkół podstawowych w ramach programu „Jeżdżę z Głową”. 

Działania podejmowane w związku z epidemią COVID-19 

W każdej szkole zostały opracowane procedury bezpieczeństwa, uwzględniające wytyczne 
służb sanitarnych. Szkoły i przedszkola dokonały niezbędnych adaptacji i zabezpieczyły wy-
magane środki ochrony osobistej.  
Nauka zdalna była realizowana zgodnie z obowiązującym planem zajęć, a lekcje prowadzone 
z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Teams oraz Google Meet. Nauczyciele komuniko-
wali się z uczniami oraz rodzicami wykorzystując dziennik elektroniczny. Młodzież z klas 
ósmych, która przygotowywała się do egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej, korzy-
stała z prowadzonych w szkole konsultacji. W zależności od potrzeb, konsultacje prowadzone 
były w trybie stacjonarnym lub zdalnym.  Dla dzieci, które potrzebowały opieki, w szkołach 
działały szkolne świetlice, w godzinach ustalonych z rodzicami. 
Uczniowie, którzy mieli problemy z dostępnością do urządzeń informatycznych, zostali nie-
odpłatnie doposażeni w sprzęt komputerowy, pozwalający na efektywną pracą podczas 
zdalnego nauczania. Miasto przystąpiło do realizacji dwóch projektów grantowych, w ra-
mach których zakupiono łącznie 68 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akce-
soriami. Sprzęt został przekazany do wszystkich szkół podstawowych który, w formie użycze-
nia, przekazano wytypowanym uczniom. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu: 
- w kwocie 100.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020.Osi Priorytetowej Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 
”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Inter-
netu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu granatowego pn. Zdalna 
Szkoła  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji”. 
- w kwocie 115.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyelimi-
nowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wy-
sokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w 
ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

W roku 2020 następującym jednostkom zwrócono składki ZUS za III, IV, V w związku z Co-
vid-19 (tarcza antykryzysowa) w wysokości: SP1 - 31 066,55 zł, SP6 - 26 867,02 zł, P2 - 
15 650,26 zł, P4 - 21 833,61 zł oraz MCUW - 9 213,28 zł. W roku 2020 następującym jednost-
kom umorzone zostały składki ZUS w związku z Covid-19 (tarcza antykryzysowa) w wysoko-
ści: SP1 61 804,28 zł, SP6 52 708,93 zł, P2 33 127,27 zł, P4 40 521,95 zł oraz MCUW - 
17 168,29 zł. 
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12. POMOC SPOŁECZNA  

Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. realizuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowym Targu, przy współudziale organizacji pozarządowych oraz 
stowarzyszeń o charakterze charytatywnym. Organizowanie pomocy społecznej ma na celu 
umożliwienie przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osobom i rodzinom, które nie są 
w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Ośrodek ma za 
zadanie zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im 
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc powinna w miarę 
możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w 
środowisku. 

Łączna kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy 
społecznej w roku 2020 wyniosła 53.764.735 zł. 

Na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2020, z 
uwzględnieniem dotacji celowych otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych, 
wydatkowano kwotę 6.092.333 zł i była ona wyższa niż w 2019 roku o ok. 8% (m. in.: wzrost 
kosztów odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej o 6% 
więcej niż w 2019 roku; wzrost kosztów odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej o 48% 
więcej niż w 2019 roku; wzrost wydatków na realizację programu KLUB SENIOR+, WSPIERAJ 
SENIORA). 

Na realizacje zadań zleconych w roku 2020 wydano kwotę 47.672.401 zł i była ona znacznie 
wyższa niż w 2019 – o ok. 17 % z uwagi na realizację programu rządowego „500+”, tj. 
zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko i możliwość skorzystania z w/w 
świadczeń. 

1. ZADANIA WŁASNE 

1.1. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE 

Do zadań własnych  gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.: przyznawanie i 
wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu oraz 
udzielanie schronienia. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości ogółem: 
674.600,08 zł, w tym z dotacji (zasiłki okresowe) kwotę: 402.620,89 zł, a ze środków 
własnych (zasiłki okresowe, celowe  i inne formy pomocy) kwotę: 271.979,19 zł. 
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1.2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Ogółem w roku 2020  odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wydatkowana ze 
środków gminy, wyniosła 1.050.624,38 zł i wzrosła w stosunku do 2019r o 6,0%, ze względu 
na zwiększającą się ilość osób korzystających z w/w formy pomocy, ale też ze względu na 
coroczny wzrost kosztu pobytu w DPS-ach. 

W ramach tego rozdziału Ośrodek pokrywał częściowe koszty utrzymania 39 osób 
(4 os. zmarły) przebywających w domu pomocy społecznej (mieszkańców Nowego Targu) 
skierowanych przez Ośrodek. W okresie I–XII 2020 r. zostało umieszczonych 5 nowych osób, 
a 2 osoby zrezygnowały.  Gmina ponosi odpłatność za jedną osobę co najmniej 2.900 zł mie-
sięcznie. 

Umieszczenie w domu pomocy społecznej  przysługuje osobie wymagającej całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjo-
nować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych. 
 
1.3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 
 
Osobie pobierającej zasiłek stały nie posiadającej prawa do ubezpieczenia zdrowotnego 
Ośrodek opłaca składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy wypłaconego świadczenia. 
Łącznie opłacono składkę zdrowotną 79 osobom, na kwotę 37.130,13 zł.  

1.4. DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na 
celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem 
lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Odbiorcy 
wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.  

W roku 2020 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zrealizowano kwotę: 337.168,28 zł, a na 
dodatki energetyczne kwotę 5.314,02 zł.  

1.5. UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W 2020 r. w rozdz. 85219 ogółem poniesiono wydatki w wysokości: 2.029.805,03 zł – w tym 
na zadania zlecone –  wynagrodzenie opiekuna prawnego wraz z kosztami wyniosło: 5.481,00 
zł, a na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę  w wysokości: 2.024.324,03 zł . Otrzymano i 
wydatkowano dotację do zadań własnych w wysokości łącznie: 293.181,08 zł (m.in. na 
dofinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez gminę o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy o pomocy 
społecznej oraz zadań własnych Gminy dotowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy 
społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej; 
na dofinansowanie dodatków terenowych dla pracowników socjalnych oraz na realizację 
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programu - Rozwój Pomocy Społecznej „Nowotarski Senior – II edycja“.  

Na koszty realizacji działań dla seniorów w ramach projektu NOWOTARSKI SENIOR – II edycja 
wydatkowano kwotę:  97.002,15 zł  w tym z dotacji: 77.198,15  zł, a ze środków własnych na 
kwotę: 19.804,00 zł. Zrealizowano takie działania jak: zajęcia fotograficzne, zielarskie, 
kosmetyczne, terapia rozwijająca sprawność ruchową z rehabilitantem, zajęcia z instruktorem 
fitness, nordic walking, kurs języka angielskiego, warsztaty komputerowe oraz nauka obsługi 
smartfonu i tabletu – rozwijające trening pamięci, poradnictwo prawne i psychologiczne oraz 
usługa „Złotej Rączki”. 
 

1.6. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 

Ośrodek realizował zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poprzez peł-
nienie dyżuru prawnika, psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Informacji i 
Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc w wysokości 20.000,00 zł. 

1.7. PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

Na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano łącznie kwotę 
657.931,28 zł, w tym: 

 wydatki na posiłki ogółem: 294.209,10 zł, w tym: z dotacji, tj. kwota: 235.022,25 zł i 
ze środków własnych, tj. kwota: 59.186,85 zł, 

 wydatki na wypłatę zasiłków celowych na dożywianie ogółem: 363.722,18 zł, w tym: z 
dotacji, tj. kwota: 290.977,75 zł i ze środków własnych, tj. kwota: 72.744,43 zł. 

Wydatki poza porozumieniem na posiłki zrealizowano w kwocie: 4.233,00 zł oraz na dowóz 
posiłku w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19, zrealizowano w kwocie: 
2.160,00 zł. 

2. ZADANIA ZLECONE 

2.1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

Osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla 
opiekuna nie posiadającej prawa do ubezpieczenia zdrowotnego Ośrodek opłaca składkę 
zdrowotną w wysokości 9% od podstawy wypłaconego świadczenia. Łącznie opłacono 
składkę zdrowotną 66 osobom, na kwotę 78.705,90 zł.  

2.2. PROGRAM RODZINA 500+ 

W ramach  tego zadania zrealizowano wydatki na  Program  „Rodzina 500 +” - pomoc pań-
stwa   w wychowywaniu dzieci poprzez wypłatę świadczeń wychowawczych. 
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Na dzień 31.12.2020 r. do Ośrodka wpłynęło łącznie 520 wniosków, z tego w wersji papiero-
wej 181, a 339 w wersji elektronicznej. Wydano 530 informacji o przyznaniu prawa do 
świadczenia wychowawczego.  

Jeśli chodzi o liczbę dzieci, to jak wynika z zebranych danych, świadczeniem jest objęte 6124 
dzieci, zaś w przeliczeniu na liczbę rodzin jest to 3748 rodzin. 

Wydatkowano ogółem środki finansowe w kwocie: 35.208.598,73 zł, z czego na wypłatę 
świadczeń wychowawczych w 2020 r. Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie 
34.913.643,57 zł. 

2.3. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu w roku 2020 realizował, działając z upoważnie-
nia Burmistrza Miasta Nowego Targu, zadania zlecone ze środków budżetu państwa. Na rea-
lizację tego zadania wydatkowano ogółem środki finansowe w kwocie 11.176.935,51 zł, z 
tego : 

I.  W zakresie świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r., ustawę z 
dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz w oparciu o ustawę 
z dnia 04 listopada 2016 r. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zrealizowa-
no wydatki  w kwocie ogółem: 9.951.387,79 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz 
z dodatkami oraz składki emerytalno-rentowe za świadczeniobiorców w 2020 r. Ośrodek 
wydatkował środki finansowe w kwocie: 9.699.073,04 zł. 

II.  W zakresie prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń alimentacyjnych i postępowań 
wobec dłużników alimentacyjnych (prowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbieraniu 
oświadczeń majątkowych) w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2020 
r. wraz z kosztami Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie ogółem 1.306.271,31 zł w 
tym ze środków zleconych kwotę 1.213.176,62 zł, natomiast ze środków własnych kwotę 
93.094,69 zł, w tym na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020r. Ośrodek 
wydatkował środki finansowe w kwocie 1.176.782,63 zł. 

III. W zakresie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w oparciu o usta-
wę  z dnia 4 listopada 2016 r. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w roku 
2020 r. wraz z kosztami obsługi Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie ogółem 
12.371,10 zł,  w tym na wypłatę świadczeń „Za życiem” w 2020 r. Ośrodek wydatkował środ-
ki finansowe w kwocie: 12.000,00 zł 

2.4. PROGRAM RZĄDOWY WYPRAWKA SZKOLNA 300+ 

Celem Programu 300+ jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z 
rozpoczęciem roku szkolnego.  
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Na dzień 31.12.2020 r. do Ośrodka wpłynęło łącznie 2779 wniosków, z tego w wersji papie-
rowej 796, a 1983 w wersji elektronicznej. Przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga 
wydania decyzji administracyjnej.  

Jeśli chodzi o liczbę dzieci, to jak wynikało z  zebranych danych statystycznych planowano 
3900 dzieci, natomiast rzeczywista ilość dzieci objęta świadczeniem to 3841 dzieci. 

Na realizację tego zadania wydatkowano ogółem środki finansowe w kwocie: 1.193.370,00 zł, 
w tym na wypłatę świadczeń Dobry Start w 2020 r. Ośrodek wydatkował środki finansowe w 
kwocie: 1.154.850,00 zł 

3. PIECZA ZASTĘPCZA I ASYSTENCI RODZINY 
 
W roku 2020 Ośrodek zatrudniał asystentów rodziny na umowę o pracę w systemie 
zadaniowego czasu pracy w wymiarze 1 i 1/2 etatu, a wynagrodzenie współfinansowano w 
ramach  programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 „Asystent 
Rodziny 2020” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Z programu 
wydatkowano otrzymaną kwotę z Funduszu Pracy w wysokości: 2.550,00 zł, wynikiem czego 
zrealizowano ze środków własnych łącznie kwotę: 80.753,92 zł. 
Asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 19 rodzin z 46–giem dzieci przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2020 r. gmina  współfinansowała koszty pobytu w pieczy zastępczej 48-gu dzieciom w 
łącznej kwocie 491.972,65 zł, w stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost wydatków aż o 
48%, ze względu na corocznie zwiększającą się ilość dzieci umieszczanych w/w ośrodkach, 
oraz ze względu na rosnące koszty odpłatności za w/w ośrodki wynoszące od 700 zł do 5.300 
zł miesięcznie. 

 
4. DECYZJE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Na ochronę  zdrowia wydano 44 decyzje w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpie-
czeni spełniających kryterium dochodowe. Zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poniesiono wydatki w kwocie: 3.996,00 
zł. 

5. KLUB SENIOR+ 

Od stycznia 2020 r. Ośrodek  przejął z Urzędu Miasta w Nowym Targu realizację  zadania po-
legające na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych Klub „Senior+”  
w ramach Modułu II Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 edycja w 2020 r.,– 
Klub Senior+ mieści się przy Al. Tysiąclecia 42 w Nowym Targu. 

Na ten cel wydatkowano środki ogółem: 82.519,49 z, w tym z dotacji: 31.015,20 zł, ze środ-
ków własnych: 51.504,29 zł. 
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Na koszty realizacji działań dla seniorów wydatkowano kwotę:  20.528,89 zł,  w tym z dotacji: 
20.528,89 zł. Zrealizowano takie działania jak: terapia zajęciowa, terapia rozwijająca spraw-
ność ruchową, wyjazdy na baseny, zajęcia z instruktorem Zumby, wycieczki integracyjno-
krajoznawcze, warsztaty muzyczne, warsztaty gier stolikowych – trening pamięci, wykłady 
tematyczne i prelekcje na temat zdrowia, prawa, ochrony środowiska, itp. 

Z uwagi na stan epidemii, na polecenie Wojewody Małopolskiego zawieszono funkcjonowa-
nie Klubu Senior+ w miesiącach kwiecień, maj i listopad. W pozostałym okresie zajęcia od-
bywały się w formie alternatywnej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.  

6. PROGRAM RZĄDOWY „WSPIERAJ SENIORA” 

Od 20 października 2020 r. do końca roku Ośrodek  
realizował Program „Wspieraj Seniora” koordynowany 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rok 
2020, który był odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 
70 lat i więcej, w zakresie ochrony przed zakażeniem 
Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epi-
demii na obszarze Polski. Program miał na celu dofi-
nansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia 
na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epi-
demii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa 
wsparcia miała polegać w szczególności na dostarcze-
niu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora za-
kresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, 
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i 
inne.  
 

 
Na ten cel wydatkowano środki ogółem: 57.022,18 z, w tym z dotacji: 44.517,38 zł, ze środ-
ków własnych: 12.504,80 zł. 

7. „KOOPERACJE PRZECIW COVID-19” 

Od 16 września 2020 r  do 15 listopada 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Targu  
realizował  zadanie publiczne pt.: „Kooperacje przeciw COVID” w ramach projektu pn. Koo-
peracje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin  finansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Pomoc finansowa udzielana jest JST w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników OPS i 
PCPR, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także w celu poprawy 
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warunków pracy Pracowników Placówek, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.  
Pomoc finansowa przyznawana jest JST w ramach komponentów wsparcia: komponent I, 
obejmujący udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie/pokrycie kosztów związanych 
z zakupem:  

 środków ochrony osobistej: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek ochronnych, 
czepków ochronnych, ochraniaczy na buty, fartuchów ochronnych, kombinezonów 
ochronnych; wydatkowano kwotę: 2.800,00 zł, 

 środków i sprzętu służącego do dezynfekcji: płynów dezynfekujących ręce/ciało, 
powierzchnie  i sprzęt, dozowników, podajników do środków dezynfekujących i 
higienicznych; wydatkowano kwotę: 2.543,00 zł, 

 sprzętu i wyposażenia, za wyjątkiem środków trwałych, o których mowa w 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności”: termometrów bezdotykowych, przegród 
ochronnych plexi, lamp wirusobójczych, mat dezynfekcyjnych, ozonatorów, 
oczyszczaczy powietrza; wydatkowano kwotę: 18.950,00 zł. 

 
 
 
 
 
 
8. DOCHODY WŁASNE I ZLECONE 

Dochody własne wynosiły ogółem w 2020 r. 398.895,66 zł, przekazane do budżetu gminy. 

Największy udział dochodów własnych stanowiły w 2020 r.:  

1) dochody własne z tytułu zwrotu należności w wysokości 40% udziału dla budżetu 
gminy Nowy Targ od Funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu zwrotu należności w 
wysokości 50% udziału dla budżetu gminy Nowy Targ od zaliczki alimentacyjnej sta-
nowiły 29,38 % udziału dochodów własnych ogółem, tj. w kwocie  117.184,27 zł. Jest 
to dochód zależny od wielu zewnętrznych czynników, które wpływają na ściągalność 
zadłużenia przez Komornika Sądowego i  nie mogą one pełnić funkcji stałego, pewne-
go źródła dofinansowania dla gminy. Nie można więc przewidzieć, czy i w jakiej kwo-
cie gmina go w danym miesiącu uzyska. 

2) dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS stanowiły 24,55% udziału dochodów 
własnych. Zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt pensjonariuszy w 2020 
roku było 11 osób. Z tytułu wniesionej z ich strony odpłatności zrealizowano dochody 
w kwocie 97.933,97 zł.  

3) dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiły 16,27% udziału docho-
dów własnych, tj. w kwocie 64.888,60 zł. Zobowiązanych do ponoszenia odpłatności 
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za w/w usługi w 2020 roku było 83 świadczeniobiorców oraz 4 zstępnych w stosunku 
do osób korzystających (alimentacja).  

4) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  wraz z odset-
kami stanowiły 15,63% udziału dochodów własnych, 

5) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz                                
z odsetkami  stanowiły 5,02% udziału dochodów własnych,  

6) dochody z tytułu odsetek bankowych naliczonych przez bank na rachunkach bieżą-
cych stanowiły jedynie około 0,8%  udziału dochodów własnych.  

7) dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS CHATKA stanowiły 0,21% udziału do-
chodów własnych. Zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w 2020 roku 
było 21 osób. Z tytułu wniesionej z ich strony odpłatności zrealizowano dochody w 
kwocie 821,15 zł. OPS pobiera i rozlicza (5% dla budżetu gminy).  

Dochody własne wzrosły w stosunku do ubiegłego roku aż o 24%, głównie poprzez wzrost 
ściągalności komorniczej dłużników alimentacyjnych, zwrot dochodów z tytułu nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, które są potrącane z bieżąco 
wypłacanych świadczeń wraz z należnymi odsetkami oraz wzrost z tytułu odpłatności za po-
byt  w DPS. 

Dochody zlecone rozliczane są przez Urząd Miasta i przekazywane są do  Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wynosiły ogółem w 2020 r. 476.528,31 zł: 

1) największy udział dochodów zleconych stanowiły w 2020 r. dochody z tytułu z tytułu 
funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami co stanowi 94,41% udziału dochodów 
zleconych. Można zauważyć zwiększenie się udziału dochodów zleconych zwracanych 
przez dłużników alimentacyjnych w stosunku do udziału dochodów własnych zwraca-
nych przez dłużników alimentacyjnych ze względu na zmianę sposobu  rozliczania w 
pierwszej kolejności naliczane są odsetki.   

2) dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowiły około 2,15% udziału dochodów 
zleconych, przyczyną niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego w większości 
przypadków jest długotrwałe bezrobocie, brak stałego miejsca zamieszkania, bez-
domność, alkoholizm, niepełnosprawność.  

3) dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS CHATKA stanowiły 3,45% udziału do-
chodów zleconych. Zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w 2020 roku 
było 21 osób. OPS pobiera i rozlicza (95% dla budżetu państwa).  

Dochody zlecone zwiększyły się w stosunku do ubiegłego roku  o 24,70% , ze względu na  
wzrost kwoty należności zwracanych poprzez ściągalność komorniczą dłużników alimenta-
cyjnych. 
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9. POMOC SPOŁECZNA W OKRESIE COVID-19 

1) Od momentu wprowadzenia stanu epidemii Ośrodki Pomocy Społecznej zostały wyzna-
czone do udzielania pomocy osobom i rodzinom  przebywającym w kwarantannie. Łącznie 
przyjęto 29 zgłoszeń, z czego pomocy żywnościowej udzielano 10 rodzinom. Przygotowano 
paczki żywnościowe, które zostały dostarczone przez dzielnicowego, ochotników straży po-
żarnej oraz wolontariuszy. Od  18 marca 2020 do 28 lutego 2021 r. OPS 

wykonywał codzienne raportowanie dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie 
udzielanej liczby osób przebywających w kwarantannie, pomocy im udzielanej oraz innych 
działań podejmowanych przez OPS w związku ze stanem epidemii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) W dniach 6-7 kwietnia 2020 r., osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym (40 go-
spodarstw domowych) dostarczono paczki żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Przygotowane przez pracowników socjalnych Ośrodka oraz 
pracowników PKPS  paczki o łącznej wadze blisko 2.800 kg dostarczyli pracownicy Miejskiego 
Zakładu Komunikacji i wolontariusze Stowarzyszenia ONR . 
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3)W trosce o Seniorów już 16.03.2020 uruchomiono usługę Akcja „Zakupy dla Seniora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie skierowane było do osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych – mieszkańców 
miasta Nowy Targ. Pomoc obejmowała zakup leków, żywności oraz środków czystości. 12 Se-
niorom - zrealizowano 35 usług. 

4) Od 17 marca do 30 kwietnia 2020 r. wszystkim osobom korzystającym z pomocy obiadowej 
w stołówce Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej posiłki były dowożone do miejsca za-
mieszkania. Pomocą obiadową objętych było około 80 osób dziennie. Rozwieziono blisko 
2500 posiłków. Koszt dowozu wyniósł 2.160 zł, natomiast koszt posiłków finansowany był z 
programu „Posiłek w szkole i w domu”. Od 4 maja 2020 r. posiłki wydawane były świadcze-
niobiorcom na wynos w stołówce PKPS z zachowaniem odpowiednich procedur i środków 
ostrożności. 
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5) Od 23.03.2020 r. przez okres 2 miesięcy wspólnie z Parafią pw. Św. Katarzyny uruchomiono 
usługę „TELE-POMOC” dla seniorów (poradnictwo psychologiczne i poradnictwo duchowe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) We współpracy z Urzędem Miasta dystrybuowane były świadczeniobiorcom usług opie-
kuńczych maseczki wielokrotnego użytku. Maseczki otrzymali również wszyscy korzystający z 
pomocy obiadowej. 

 

 

 

 

 

 

 

7) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu został wyznaczony przez Wojewodę Małopol-
skiego do rozdysponowania wśród wszystkim ośrodków pomocy społecznej na terenie powia-
tu nowotarskiego środków dezynfekujących, jednorazowych maseczek ochronnych i rękawi-
czek. Transport środków został dostarczony do OPS przez Inspekcję Transportu Drogowego w 
dniu 21.04.2020 r., natomiast w dniach 22-24.04.2020 r. środki te przekazano do wszystkich 
jednostek pomocy społecznej. 
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8) Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa podjęto działania informacyjne w zakresie realizowanej 
przez OPS pomocy – od 23.03.2020 pracownicy OPS pełnią codzienny dyżur telefoniczny w 
godzinach od 7.30-19.00 – także w dni wolne od pracy. 

9) W październiku 2020 r. Ośrodek zainicjował akcję WOLONTARIUSZ POSZUKIWANY. 

Celem akcji było zachęcenie włączenia się wolontariuszy do pomocy w szczególności osobom 
starszym - SENIOROM, którzy w związku ze stanem epidemii koronawirusa na terenie kraju, 
decydują się na pozostawanie w domach, a nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć sobie 
artykułów podstawowej potrzeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karta Dużej Rodziny i Nowotarska Karta Dużej Rodziny 

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która określa zasady przy-
znawania Karty członkom rodziny wielodzietnej oraz uprawnienia wynikające z jej posiada-
nia. Karta Dużej Rodziny adresowana jest do rodzin mających na utrzymaniu co najmniej tro-
je dzieci w wieku do 18. roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę odpowied-
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nio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukoń-
czenie nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia,  oraz bez ograniczeń wieko-
wych w przypadku dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), jak również małżonkowi rodzica, rodzi-
nom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletniość 
przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio 
rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuń-
czo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą. 
Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się również rodzice oraz małżon-
kowie rodziców, którzy nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej i mają lub mieli na utrzymaniu 
łącznie co najmniej troje dzieci.  Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej 
podstawie może ona korzystać z uprawnień, jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień za-
mieszczonych na stronie internetowej MPiPS www.mpips.gov.pl 

Liczba rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1030. 
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13. KULTURA 

Działania w zakresie kultury opierają się na rocznym planie imprez kulturalnych ujętych 
w Budżecie Miasta oraz działaniach związanych ze wspierającymi rozwój kultury w Mieście, 
jak: działalność edukacyjna, konkursy i wydawanie publikacji. W 2020 roku ze względu na 
pojawienie się pandemii COVID-19 musiały zostać wdrożone przez instytucje miejskie oraz 
wszystkie współpracujące podmioty działania dostosowujące się do aktualnych obostrzeń. 
Tym samym forma propagowania kultury w dużej mierze musiała zmienić swój charakter ze 
stacjonarnej na wirtualną. 

Ważną rolę w organizowaniu życia kulturalnego w mieście odgrywa Miejski Ośrodek Kultury 
wraz z Muzeum Podhalańskim, Biblioteką Miejską, Wydziałem Kultury, Sportu i Promocji,  
Muzeum Drukarstwa oraz organizacjami pozarządowe działające w mieście. 

Podstawowym celem Miejskiego Ośrodka Kultury jest podejmowanie działań mających na 
celu upowszechnianie kultury i edukacji kulturalnej, umożliwianie mieszkańcom miasta 
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości oraz wdrażaniu nowych rozwiązań 
z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej. W roku 2020 MOK Nowy Targ musiał zmienić 
swoją rokroczną ofertę i formę działalności z dwóch powodów. Pierwszym jest remont bu-
dynku MOK przy Al. 1000-lecia. Drugim to pandemia COVID-19. Z powodu przebudowy bu-
dynku MOK zajęcia poszczególnych grup i działalność kół artystycznych została przeniesiona 
do budynków innych instytucji znajdujących się w mieście. Samą administrację MOK umiesz-
czono w pomieszczeniach Wieży Wodnej. Miejski Ośrodek Kultury jest partnerem dla innych 
organizatorów imprez kulturalnych w mieście, wielokrotnie użyczał swojego zaplecza tech-
nicznego, służył pomocą w działaniach promujących Miasto Nowy Targ, użyczał sal na po-
trzeby nowotarskich zespołów regionalnych („Hyrni”, „Mali Śwarni”). 

Dziedzictwo kulturowe propagowane jest też przez Muzeum Podhalańskie im. Cz. Pajerskie-
go poprzez organizowanie lekcji muzealnych czy warsztatów rękodzielniczych dla dzieci 
i młodzieży.  

I DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

A. MOK NOWY TARG PROWADZI NASTĘPUJĄCE STAŁE FORMY ZAJĘĆ: 

KLUB FOTOGRAFICZNY 

Klub prowadzi własną grupę na FB, gdzie zarejestrowanych jest 195 członków wymieniają-
cych się doświadczeniami i prezentujących swoje prace.  
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GRUPA TEATRALNA “O SZESNASTEJ” 

Zajęcia od stycznia do marca 2020 odbywały się cztery razy w miesiącu. Grupa dwukrotnie 
zawiesiła swoją działalność: od kwietnia do czerwca, a następnie od października 2020 – po 
ogłoszeniu II lockdownu, wprowadzonego przez władze polskie, spowodowanego epidemią 
koronawirusa. We wrześniu odbyły się jeszcze cztery spotkania grupy.  

GRUPA TEATRALNA - SCENA DOROSŁYCH 

Zajęcia od stycznia do końca marca odbywały się cztery razy w miesiącu. W czerwcu odbyły 
się cztery spotkania warsztatowe poświęcone nagraniu filmu wyemitowanego na stronach 
internetowych na początku lipca. We wrześniu odbyły się cztery spotkania grupy, po czym 
nastąpiła kolejna przerwa spowodowana pandemią. Instruktorem grupy jest Andrzej Roz-
mus. Dodatkowo 9 lipca 2020 zaprezentowano film „Takie mamy procedury„ w reżyserii A. 
Rozmusa, który miał około 3500 wyświetleń. 

18 kwietnia 2020 uruchomiona została strona na FB (Teatr MOK Nowy Targ) poświęcona 
działalności Grup Teatralnych MOK. Stronę aktualnie obserwuje około 150 osób. 

MINI AKADEMIA 

W związku z sytuacją Covid-19 w 2020 roku Mini Akademia działała tylko w styczniu i lutym 
w dwóch grupach liczących blisko 20 osób. Zorganizowano zajęcia integracyjne, takie jak 
Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, czy wspomnienie patriotyczne „Tropem wilczym” (1 mar-
ca). Niestety, przez sytuację pandemiczną nie udało się wystartować od września z nową 
edycją. 

STUDIO PIOSENKI „SEPTYMA” 

W roku 2020 w zajęciach Studia Piosenki Septyma brało udział 36 solistów z Nowego Targu 
oraz miejscowości powiatu nowotarskiego. Dzieci brały udział w koncertach, festiwalach, 
czynnie uczestniczyły w życiu kulturalnym naszego miasta. W roku 2020 „Septyma” zdobyła 6 
nagród Grand Prix, w tym 5 w konkursach międzynarodowych. W minionym roku członkowie 
studia piosenki zdobyli łącznie 272 nagrody oraz wyróżnienia. 

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO „PARTY-TURA” I „PARTY-TURA FUN” 

Zajęcia zespołu Party-Tura odbywały się w każdy piątek w godz. 16-18, a Party-Tura Fun w 
każdy czwartek (w godz. 16-18). Od marca w związku sytuacją pandemiczną przeprowadza-
nie zajęć było utrudnione; odbywały się one w małych grupach. Od września z powodu epi-
demii nie rozpoczęto nowego sezonu. 
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ZESPÓŁ REGIONALNY „MALI ŚWARNI” 

W trakcie zajęć prowadzona jest nauka pieśni i tańca ludowego dla dzieci. Możliwość zapre-
zentowania swoich umiejętności jest dla dzieci wielkim wyróżnieniem, a jednocześnie wyjąt-
kowym przeżyciem. Bardzo cieszy fakt, że z chęcią przychodzą one na zajęcia i chcą zaprezen-
tować swoje umiejętności.  W okresie pandemii zespół występował lub brał udział w różnych 
akcjach w 2020 roku blisko 25 razy, m.in. kolędując w Prokocimiu, Klikuszowej; wystąpił też 
w Urzędzie Miasta oraz brał udział w Pożegnaniu Lata na nowotarskim rynku.  

ZESPÓŁ REGIONALNY „HYRNI” 

Zespół góralski „Hyrni” tworzą osoby pochodzące zarówno z Nowego Targu, jak i okolicznych 
miejscowości. W dużej części są to byli członkowie dziecięco młodzieżowego zespołu „Mali 
i Młodzi Hyrni”, którzy w dorosłej grupie kontynuują swą przygodę z folklorem. Nie brakuje 
również i osób, które od podstaw uczyły się tańca i śpiewu już w „Hyrnych”. Cały czas bo-
wiem grupa prowadzi działalność dydaktyczną, zarówno z osobami posiadającymi już umie-
jętności tańca i śpiewu, jak i z tymi, którzy jak dotąd nie mieli z tym praktycznej styczności. 
Zespół dysponuje w dużej części własnym zapleczem strojów i instrumentów, które przejął 
po likwidacji „dawnego patrona”, tj. NZPS „Podhale”. 

W okresie od marca 2020 działalność grupy w zakresie występów i prezentacji została znacz-
nie ograniczona z uwagi na wprowadzone ogólnopolskie obostrzenia. Zespół jednakże nie 
zawiesił swojej pracy (nie licząc przerwy pomiędzy 15.03. a 03.06.2020), lecz nadal funkcjo-
nuje, próbując dostosować się do aktualnie istniejących warunków. Z uwagi na przebudowę 
Miejskiego Ośrodka Kultury zespół prowadził próby w Szkole Podstawowej nr 5 w okresie do 
10 września 2020, a następnie w nowotarskim Spółdzielczym Domu Kultury. Osobą kierującą 
zespołem jest Maciej Warpecha. W 2020 roku zespół występował kilkanaście razy, m. in. 
podczas ważnych uroczystości kościelnych. 

ZESPÓL REGIONALNY „ŚWARNI” 

W zespole tańczy i śpiewa obecnie 35 osób. W związku z remontem Miejskiego Ośrodka Kul-
tury zespół przeprowadza próby w Szkole Podstawowej nr 11 oraz Powiatowym Centrum 
Kultury w Nowym Targu. Zespół realizuje naukę tańca, śpiewu, gwary oraz zwyczajów skal-
nego Podhala. Opracowuje programy oraz spektakle teatralne oparte na tradycyjnych śpie-
wach, tańcach i obrzędach. W okresie pandemii zajęcia były zawieszane lub prowadzone w 
formie on-line. „Śwarni” pomimo trudności technicznych zdołali przygotować i dwukrotnie 
zaprezentować spektakl teatralny „Serce Matki” według opowiadania K. Przerwy-Tetmajera. 
Premiera spektaklu odbyła się w Spółdzielczym Domu Kultury. Za przedstawienie „Serce 
Matki” zespół uhonorowano wyróżnieniem. Natomiast specjalne wyróżnienia „Śwarni” zdo-
byli podczas 48. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej. 
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MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA 

Dyrygentem Orkiestry Miejskiej w Nowym Targu jest Marcin Musiak. Orkiestra liczy 25 osób.  
Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Nowy Targ zespół ma możliwość rozwoju oraz regular-
nego koncertowania, popularyzując tym samym kulturę i sztukę oraz reprezentując Miasto 
Nowy Targ.   

W 2020 r. zespół, pomimo panującej pandemii, zdążył wystąpić kilkakrotnie, koncertując m. 
in.: w Jeziorzanach, w Skrzypnem, w Pyzówce (koncerty kolędowe); 18 maja wykonał pieśń 
„Barka” z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II; 14 sierpnia brał udział w Koncercie Pieśni 
Legionowych z okazji 100. rocznicy wybuchu Bitwy Warszawskiej; wystąpił też na koncercie z 
okazji „Pożegnania Lata” oraz brał udział w pogrzebie wieloletniego członka orkiestry miej-
skiej, p. Stanisława Tomczyka. 

B. NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY I PROJEKTY KULTURALNO-EDUKACYJNE 

KONCERT NOWOROCZNY 

To już kolejny Koncert na powitanie Nowego Roku. Z uwagi na remont MOK koncert odbył 
się w Auli PPUZ. Podczas uroczystej gali zostały zaprezentowane obszerne fragmenty naj-
większych światowych musicali, takich jak: Dzwonnik z Notre Dame, Evita, Koty, Grees, Nędz-
nicy, Skrzypek na dachu, Deszczowa piosenka, Mamma Mia, Taniec Wampirów oraz Upiór w 
operze w wykonaniu m. in. artystów Teatru Muzycznego „ROMA” oraz odtwórców głównych 
ról największych musicali wystawianych na scenach polskich teatrów muzycznych:  Edyty 
Krzemień, Anity Steciuk, Weroniki Bochat-Piotrowskiej, Damiana Aleksandra, Łukasza Talika, 
Tomasza Steciuka. Solistom towarzyszyła Orkiestra Straussowska OBLIGATO pod dyr. Jerzego 
Sobeńko. 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KONKURS „INTERSHOW 2020” 

W tym roku festiwal odbył się w dniach 4-9 stycznia w sali koncertowej Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Nowym Targu, a także w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Jak co roku, 
na festiwalu spotkało się kilkaset dzieci i młodzieży z kilkunastu krajów, śpiewając i tańcząc w 
wielu kategoriach. 

28. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

MOK Nowy Targ kolejny raz zagrał na Finale WOŚP. W związku z przebudową budynku 
ośrodka kultury wydarzenie odbyło się na hali sportowej „Gorce”. Nie zabrakło występów 
artystycznych, pokazów sportowych, wspomnień,  licytacji. A finału WOŚP 2020 na hali Gorce 
zebrano nieco ponad 10.500 zł, w tym ponad 4.700 zł z licytacji. 
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ZIMA W MIEŚCIE 

Akcja Zima w mieście odbyła się w dniach 27 stycznia – 7 lutego 2020. MOK Nowy Targ przy-
gotował bezpłatną ofertę zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci oraz młodzieży. Popularno-
ścią cieszyły się warsztaty animacji „Owca w Mieście”, nawiązujące do rzeźb owieczek, 
umieszczonych w różnych punktach naszego miasta. Był to czas sukcesów polskich skoczków, 
więc w trakcie akcji nie mogło zabraknąć zajęć pn. „Medal dla Kubackiego”. Zajęcia dla naj-
młodszych odbywały się pod szyldem „Mini Akademii na Feriach”, a nazwę „Barwna melo-
dia” przyjęły zajęcia muzyczno-plastyczne. Wykonywano przedmioty z ceramiki i „łapacze 
snów”, tworzono własną biżuterię. Tradycyjnie także dzieci tańczyły, śpiewały, a także ćwi-
czyły jiu-jitsu. A na zakończenie, 8 lutego, w Parku Miejskim zorganizowano „Pożegnanie 
Ferii”. Łącznie z oferty ferii skorzystało ok. 800 osób. 

SALON POEZJI 

Spotkania „Salonu poezji” mają charakter interdyscyplinarny i odbywają się raz w miesiącu. 
W 2020 na trzech spotkaniach, które miały miejsce w sali reprezentacyjnej Ratusza, z wła-
snymi autorskimi programami poetyckimi wystąpili: Zuzanna Skolias, Iwona Konieczkowska, 
Wojciech Skibiński. Średnio w spotkaniu uczestniczyło około 80 osób.  

Od kwietnia w związku z pandemią COVID-19 salony realizowane były w formie prezentacji 
internetowych on-line. Swoje programy przedstawili: Andrzej Rozmus (270 wyświetleń), 
Marcin Kalisz (77 wyświetleń), Juliusz Chrząstowski (528 wyświetleń), Andrzej Róg (25 wy-
świetleń). W październiku odbyły się „Reminiscencje”, czyli wspomnienia realizowanych spo-
tkań (390 wyświetleń). W listopadzie i grudniu on-line wystąpiły także: Gośka Bańka (870 
wyświetleń) oraz Beata Ewa Paluch-Zarycka (190 wyświetleń). 

OBJAZDOWA „ETIUDA & ANIMA” 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima jest najstarszym w Polsce festiwalem fil-
mowym, konfrontującym osiągnięcia studentów szkół filmowych i artystycznych z całego 
świata oraz dorobek twórców animacji artystycznej, zarówno profesjonalistów, studentów, 
jak i realizatorów niezależnych. Centralnym, corocznym punktem imprezy są dwa tytułowe 
konkursy, w ramach których przyznaje się: w rywalizacji studenckiej obejmującej etiudy fabu-
larne i dokumentalne: Złote, Srebrne i Brązowe Dinozaury oraz Specjalnego Złotego Dinozau-
ra dla najlepszej szkoły filmowej festiwalu; w rywalizacji twórców animacji: Złote, Srebrne i 
Brązowe Jabberwocky oraz Specjalnego Złotego Jabberwocky’ego dla najlepszej animowanej 
studenckiej etiudy festiwalu. 
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W Nowym Targu zaplanowano cztery marcowe piątki na spotkania z najlepszymi dokumen-
tami oraz dziełami mistrzów animacji z edycji 2019. Niemniej stan pandemii pozwolił na rea-
lizacje tylko jednego spotkania, podczas którego obejrzeć można było filmy: Oblężenie 
(Ostrom), Węgry 2018, 23’21”; Żyć pełnią życia (Krasivo żit), Rosja 2019, 17’58”; Obiecanki 
cacanki (Das mensch), Niemcy 2019, 16’55”; Krzyżówka, Polska 2019, 14’52”; Papierowy sa-
molot (Blowing in the wind), Tajwan 2019, 24’59”. 

WAKACJE W MIEŚCIE 

Corocznie, niezmiennie od kilkunastu lat odbywa się edycja „Wakacji w Mieście”. Tym razem 
była to akcja wyjątkowa, wszak „Wakacje” miały miejsce w czasie pandemii, co wiązało się z 
ograniczeniami w organizacji poszczególnych atrakcji, a w ostatnich dwóch tygodniach zaję-
cia w ogóle się nie odbyły (w powiecie nowotarskim obowiązywała wówczas „czerwona stre-
fa” zagrożenia koronawirusem). Niemniej jednak oferta zajęć oraz warsztatów dla dzieci i 
młodzieży była jak zwykle bardzo bogata. Młodsze dzieci mogły ćwiczyć się w sztuce walki 
jiu-jitsu z senseiem Aleksandrem Koziełem, najmłodsze natomiast – poznawać świat plastyki 
z Elą Kolusz. Chętni nastolatkowie mogli włączyć się przygotowywanie i wykonywanie graffiti 
przy Wieży Wodnej. Miłośnicy modelarstwa uczestniczyli w realizacji makiety terenowej no-
wotarskiego dworca PKP. W Parku Miejskim najmłodsi uczestnicy wraz z rodzicami mieli 
możliwość obejrzenia spektakli Plum i Bulb, czyli problemy z wodą oraz C jak CYRK w wyko-
naniu Teatru Chrząszcz w Trzcinie. Niesłabnącą popularnością cieszyły się zajęcia z robotyki 
czy animacji poklatkowej. Te ostatnie w dwóch formach (efektem prac był m. in. film Sowy w 
Mieście). Młodzież oraz dzieci licznie brały też udział w warsztatach z teatru lalkowego, wy-
cieczkach rowerowych, zajęciach tanecznych oraz warsztatach ceramicznych. Łącznie z zajęć 
skorzystało ok. 1200 osób. 

UROCZYSTE OTWARCIE BUDYNKU BYŁEGO DWORCA PKP 

Dworzec kolejowy został zmodernizowany w ramach projektu pn. Utworzenie głównego wę-
zła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w 
Nowym Targu, realizowanego w ramach działania 7.2.4 Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Modernizacja mocno związanego z hi-
storią miasta, jednak bardzo zniszczonego obiektu c.k. austriackiego, zaczęła się jesienią 
2018 r., wkrótce po tym, jak miasto nabyło budynek w drodze komunalizacji. Otwarciu towa-
rzyszył koncert zespołu New Market Jazz Band, mini-wystawa kolejowa oraz ekspozycja 
„Nowotarscy Artyści”. 

MUZYCZNE NIEDZIELE W ALTANIE 

Była to trzecia odsłona „Muzycznych Niedziel w Altanie”, czyli cyklu koncertów w altanie 
Parku Miejskiego z wolnym wstępem dla wszystkich chętnych. W minionym roku spotkań 
odbyło się 8. 
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NOWOTARSKIE POŻEGNANIE LATA 2020 

13 września 2020 r. w Parku Miejskim odbyło się „Nowotarskie Pożegnanie Lata”, czyli cykl 
koncertów muzycznych, występów zespołów regionalnych oraz chórów, a także zawodów 
sportowych. W Pożegnaniu Lata udział wzięli liczni artyści oraz zespoły: Lubelska Federacja 
Bardów, Duet Ryczy-Prycza, Cold Gregories, Mirosław Witkowski z Chórem Srebrne Nutki i 
Studiem Piosenki „Septyma” (projekt „Mozart kontra Sinatra”), a także Megitza, Bosski Ro-
man i Zapaleni. Wystąpili takze: „Hyrni” i „Młodzi Hyrni”, Siostry Szewczyk, członkowie Studia 
Piosenki „Septyma”, Miejska Orkiestra Dęta, Dziecięcy Zespół Góralski „Mali Śwarni”, Miejski 
Nauczycielski Chór „Gorce”. Dodatkowo w trakcie imprezy odbyły się rozgrywki oraz zawody 
sportowe: Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza z Winter Classic, zawody desko-
rolkowe, rowerowe i hulajnogi, a także rozgrywki w boule. 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Z braku możliwości organizowanie imprez spowodowanych pandemią uroczystości Święta 
Odzyskania Niepodległości zostały znacznie ograniczone. W ramach obchodów odbyła się 
Msza św. w intencji Ojczyzny oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem przy Ratuszu. 

MOK NA WALIZKACH 

W minionym roku kontynuowano inicjatywę „MOK na walizkach” – spotkania podróżnicze. 
Były to cykliczne spotkania, w których znani bądź mniej znani podróżnicy opowiadali o swo-
ich bliższych lub dalszych wyprawach, prezentowali zdjęcia i filmy. Spotkania odbywały się 
początkowo w formie tradycyjnej w Ratuszu, a następnie w formie on-line. Miało miejsce 12 
takich spotkań.  

KONCERTY „JESIEŃ ON-LINE Z MOK” 

Był to cykl koncertów on-line, w których udział wzięli: Willy Blake, Megitza oraz  Be-
ti&Bobass. 

BAJKA NA MIKOŁAJA – SPEKTAKL TEATRALNY ON-LINE PT. PUCH! PUCH! TEATRU 
CHRZĄSZCZ W TRZCINIE 

Spektakl był zrealizowany w konwencji teatru lalkowego, z muzyką na żywo. Idealnie paso-
wał do zimowej pory roku, był też świetną zapowiedzią spotkania ze Św. Mikołajem. Przed-
stawienie prezentowało nowe przygody Mamuta i Kaczki, bohaterów spektaklu Puk! Puk! 

POZOSTAŁE KONCERTY 

W lutym ub. r. dla miłośników muzyki klasycznej w sali koncertowej PSM w Nowym Targu 
odbył się koncert pn. „Zaczarowany świat Bogusława Kaczyńskiego”. W kwietniu  
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z nowotarskiego Ratusza transmitowano on-line koncert Piotra „Lupiego” Lubertowicza.  

KONKURSY organizowane/współorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury: 

 18. MAŁOPOLSKI KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIEŚNI ZIMOWYCH 
 65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 
 18. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ ON-LINE 
 KONKURS FOTOGRAFICZNY IM. JANA SUNDERLANDA (w formie on-line) 
 6. OGÓLNOPOLSKI KUNKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ NOWY TARG 2020 ONLINE 

D. WYSTAWY organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury 

W 2020 r. ze względu na epidemię udało się zrealizować jedną wystawę. Była to mini-
wystawa kolejowa i ekspozycja „Nowotarscy Artyści”, której otwarcie połączone było z uro-
czystym otwarciem budynku Dworca PKP. 

E. MUZEUM DRUKARSTWA W NOWYM TARGU   

Muzeum Drukarstwa, które od lutego 2019 r. jest ważnym punktem na kulturalnej mapie 
naszego miasta, było organizatorem ciekawych wystaw, konkursów oraz warsztatów eduka-
cyjnych, m. in.:  

 warsztatów edukacyjnych towarzyszących ekspozycji stałej (1.01.-10.03.; udział wzię-
ło 500 osób), 

 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i rodziców w ramach „Ferii w Mieście” (luty), 
 wystawy czasowej "Polska Szkoła Plakatu. Józef Mroszczak i uczniowie" (marzec-

czerwiec), 
 warsztatów tworzenia plakatów i sitodruku (marzec; udział wzięło 50 osób), 
 warsztatów wielkanocnych (marzec; 100 osób), 
 konkursu plastycznego „Nowy Targ - nasze miasto” (marzec-kwiecień; wpłynęło 200 

prac), 
 wirtualnego zwiedzania wystawy czasowej "Polska Szkoła Plakatu. Józef Mroszczak i 

uczniowie" (kwiecień-czerwiec; 300 osób), 
 wirtualnej podróży śladem historii drukarni Ignacego Borka (kwiecień-maj w formie 

on-line; udział 450 osób), 
 wystawy czasowej pt. „Tove Jansson. Opowieści z Doliny Muminków" (czerwiec-

wrzesień; udział 800 osób), 
 warsztatów linorytu w ramach akcji „Wakacje w Mieście” (lipiec-sierpień; udział wzię-

ło 94 osoby), 
 wystawy czasowej pn. "Filmy sprzed 100 lat. Nowotarskie plakaty filmowe z lat 20. i 

30. XX wieku ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu" (lipiec-wrzesień;  
udział 300 osób), 
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 gry edukacyjnej w ramach akcji „Wakacje w Mieście” (lipiec-wrzesień; udział 600 
osób), 

 wystawy czasowej „Bitwa warszawska. Stulecie zwycięstwa” (sierpień-październik; 
ponad 650 osób), 

 wystawy ikon autorstwa Małgorzaty Stańdo (sierpień-październik; udział 500 osób), 
 wystawy czasowej „Tak powstała Niepodległa” (listopad-grudzień w formie on-line 

udział 600 osób). 

F. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA: 

Wydano publikację z numerami ISBN - Katalog XL MKF im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Gór-
ski 2020”. 

G. ZAIKS: 

W roku 2020, mimo ograniczeń w organizacji imprez masowych, udało się zrealizować „ma-
łe” koncerty, od których MOK odprowadził tantiemy autorskie ZAiKS na łączną kwotę 
5993.79 zł. 

H. DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM PODHALAŃSKIEGO IM. CZ. PAJERSKIEGO 

W minionym roku Muzeum było organizatorem: 

 zewnętrznej wystawy czasowej pt. „Czarny i biały, biały i czerwony: podhalański kra-
jobraz wolności na dawnych fotografiach z kolekcji Muzeum Podhalańskiego”, 

 wystawy czasowej pt. Kochana Stefanio, drogi Jerzyku… Moc pozdrowień z historii 
miasta na pocztówkach z kolekcji Muzeum Podhalańskiego i Moniki Jędrol. Druki 
ulotne z kolekcji Muzeum Podhalańskiego z cyklu „Podhalańskie Akcydensy II”, 

 wystawy czasowej pt. "Pójdziemy na łów", 
 wystawy czasowej "Pod znakiem pary i dymu, czyli galicyjskiej kolei czar w obiektywie 

Piotra Golonki oraz archiwalnych fotografiach i dokumentach". 

I. PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W NOWYM TARGU 

W ramach działalności Punktu Informacji Turystycznej: 

 aktualizowano bank informacji oraz prowadzono stronę www.it.nowytarg.pl, strony 
na facebooku Msit Nowy Targ, uaktualniano informacje na stronie Urzędu Marszał-
kowskiego, 

 przesyłano materiały promocyjne oraz kolportowano materiały informacyjne, 
 współpracowano z instytucjami kultury z zakresie udzielania informacji nt. bieżącego 

repertuaru, 
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 współpracowano z Urzędem Miasta Nowy Targ w zakresie wydawania materiałów 
promocyjnych, aktualizacji bazy noclegowej, gastronomicznej  

 integrowano środowiska turystyczne poprzez współpracę sektora publicznego z nie-
publicznym sektorem gospodarki turystycznej i stowarzyszeniami związanymi z tury-
styką. 

K. DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA 

W minionym roku miał miejsce bezpłatny najem pomieszczeń w budynku dawnego dworca 
PKP dla: PTTK oddział Nowy Targ oraz Stowarzyszenia Kombinat Nowy Targ. 

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWYM TARGU W 2020 ROKU 

I. Informacje wstępne. 
 

1. Struktura 
Struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu nie uległa zmianie. W 
związku z trwającymi pracami związanymi z rewitalizacją budynku Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry, główna siedziba MBP znajduje się w budynku zastępczym znajdującym się przy ulicy Kole-
jowej 23 (budynek PZU). Miejska Biblioteka Publiczna składa się z następujących działów: 
Czytelnia oraz Czytelnia Komputerowa; Wypożyczalnia dla Dorosłych; Dział Gromadzenia, 
Opracowywania i Kontroli Zbiorów oraz Księgowość. Ponadto Biblioteka posiada dwie filie: 
Filia nr 1 na ul. Kopernika 12 oraz Filia nr 2 na os. Niwa. 

 
2. Pomieszczenia Biblioteki. 

Obecnie Biblioteka znajduje się w budynku PZU przy ul. Kolejowej 23. Pomieszczenia zajmo-
wane przez Bibliotekę mieszczą się na drugim i trzecim piętrze budynku. Łączna powierzch-
nia wynajmowanej przestrzeni wynosi 380,12 m². Filia nr 1 znajduje się w lokalu przy ul. Ko-
pernika 12. Pomieszczenia wynajmowane są od Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 
łączna powierzchnia lokalu wynosi 158, 79 m². Filia nr 2 usytuowana jest w budynku miesz-
kalnym na os. Niwa 9 – łączna powierzchnia wynajmowanej powierzchni wynosi 15 m².  
 
W 2020 roku w związku ze stanem pandemii oraz obowiązującymi obostrzeniami wynikają-
cymi z Rozporządzeń Rady Ministrów, a także zaleceń Biblioteki Narodowej, dotychczasowa 
działalność MBP uległa pewnym zmianom. Dwukrotnie, bo w okresie 12.03-11.05 oraz 7-29. 
11 Biblioteka musiała zostać całkowicie zamknięta dla Użytkowników. Poza tymi terminami,  
godziny obsługi Czytelników uległy skróceniu, wstrzymano obsługę w sobotę oraz wprowa-
dzono limit osób przebywających w Czytelni, a także na stanowiskach do wypożyczeń.  
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3. Zatrudnienie. 

W 2020 roku na emeryturę odszedł jeden z pracowników zatrudnionych w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Nowym Targu (lipiec 2020). Z powodu ograniczeń działalności i ogólnej sytu-
acji nie została przyjęta osoba na wolne stanowisko. Jednak w związku z odczuwalnymi bra-
kami kadrowymi i z myślą o prawidłowym funkcjonowaniu MBP, zatrudnienie pracownika na 
wolne stanowisko planowane jest na początku 2021 roku. 

Na koniec 2020 r. zatrudnionych było 13 osób, w tym 10 na pełen etat, a 3 osoby w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy (wliczając ½ etatu Głównej Księgowej). Przeciętna zatrudnienia 
wynosi 11,25 etatu. 

Wśród osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin pracy znajduje się osoba pełniąca 
funkcję instruktora powiatowego. Instruktor zajmuje się realizowaniem zadań na rzecz bi-
bliotek publicznych powiatu nowotarskiego zgodnie z zawartym w 2000 r. Porozumieniem 
władz miasta i powiatu. Sprawy finansowo-księgowe wraz z rozliczeniem środków przekazy-
wanych przez Starostwo Powiatowe na realizację funkcji powiatowej prowadzi Główna Księ-
gowa. 

II. Zbiory biblioteczne i ich wykorzystanie 

W okresie sprawozdawczym Biblioteka realizowała swoje cele, poprzez zadania dotyczące w 
szczególności: 

 zaspokajania potrzeb edukacyjnych, czytelniczych i informacyjnych mieszkańców,  
 dbania o stan zbiorów bibliotecznych, uzupełnianie księgozbiorów o nowości wydaw-

nicze i ich opracowywanie, aktualizowanie posiadanych zbiorów, 
 udostępniania zbiorów czytelnikom, 
 pełniejszego wykorzystania zbiorów bibliotecznych – upowszechniania i popularyzacji 

książek i czytelnictwa, 
 dodatkowo MBP w minionym roku skupiła się na udostępnianiu opracowań w formie 

elektronicznej, a część działań edukacyjnych została przeniesiona do sfery on-line. 
Również spotkania autorskie organizowane były w trybie zdalnym. 
 

1. Zbiory biblioteczne.  

KSIĄŻKI 

Na koniec okresu sprawozdawczego stan księgozbioru MBP wynosił łącznie 103 253 wol. i 
przedstawiał się w poszczególnych placówkach następująco: 
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      Tabela nr 33: Ilość woluminów w poszczególnych Placówkach MBP: 

Placówki MBP Liczba woluminów 

Czytelnia popularno-naukowa łącznie  
z księgozbiorem regionalnym 

25 894 

Wypożyczalnia dla Dorosłych 24 064 
Filia nr 1  46 314 
Filia nr 2 6 981 

Łącznie księgozbiór powiększył się w 2020 roku o 1468 wol.: 

 ze środków przekazanych przez Bibliotekę Narodową w ramach programu „Zakup 
nowości wydawniczych dla Bibliotek” zakupiono  452 wol. za kwotę 11 644,00 zł i 78 
audiobooków (płyty CD) za kwotę 1 816,00 zł, 

 ze środków własnych (dotacja Miasta) zakupiono  984 wol. za kwotę 25 780,00 zł, 
 ponadto zbiory powiększyły się o dary od instytucji i osób prywatnych (11 wol.). 

O wyborze nowości jak zawsze decydowały potrzeby edukacyjne, konieczność uzupełniania 
księgozbioru regionalnego oraz zadeklarowane potrzeby Czytelników. 

Przeprowadzony został przegląd księgozbioru znajdującego się w Wypożyczalni dla Doro-
słych, Czytelni oraz Filii nr 1. Selekcję zakończono sporządzeniem protokołu, odpisaniem 
książek ze stanu Biblioteki oraz wycofaniem kart odpisanych pozycji z katalogów. W efekcie 
prac  w ciągu 2020 roku odpisano łącznie 3110 wol. 

ZBIORY MULTIMEDIALNE 

W 2020 r. kontynuowano gromadzenie kolekcji audiobooków. Zakupione zostało 78 audio-
booków (nośnikiem jest płyta DVD), dzięki czemu zbiór kolekcji specjalnej na koniec 2020 r. 
wyniósł 343 pozycje. 

Kontynuowano porozumienie pomiędzy MBP w Nowym Targu a Stowarzyszeniem Pomocy 
Osobą Niepełnosprawnym „Larix”. W Bibliotece dostępne są dwa urządzenia do odtwarzania 
„książek mówionych” Czytak oraz dostęp do ponad 2 tys. opracowań. Oferta skierowana jest 
do osób niewidomych i słabowidzących. 

MBP w Nowym Targu po raz kolejny wykupiła dostęp do IBUKLibra – wirtualnej czytelni ofe-
rującej ebooki. W MBP w Nowym Targu również istnieje możliwość dostępu do platformy 
Legimi oraz Wolne Lektury (ebooki). 
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Pod koniec roku 2020 Biblioteka pozyskała dofinansowanie MKiDN, dzięki któremu wykupio-
ny został dodatkowy pakiet kodów uprawniających Czytelników do korzystania z ebooków 
dostępnych na platformie Legimi. 

CZASOPISMA 

W okresie sprawozdawczym czytelnicy korzystali z 24 tytułów czasopism dostępnych w Czy-
telni popularno-naukowej i małej czytelni w Filii nr 1.  

Na prenumeratę w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 9 994,00 zł. 

Czytelnicy korzystali także z roczników czasopism oprawionych, gromadzonych i przechowy-
wanych w Bibliotece. 

2. Wykorzystanie zbiorów. Czytelnicy. Wypożyczenia. 

CZYTELNICY 

W roku 2020 ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej korzystało łącznie 4 061 czytelników, 
w tym: 

Tabela nr 34: Ilość czytelników, korzystających ze zbiorów poszczególnych Placówek MBP 

Placówki MBP Ilość czytelników 

Czytelnia i Wypożyczalnia dla Dorosłych 2 174 
Filii nr 1                                                   1 525 
Filii nr 2           362 

Statystycznie na 100 mieszkańców przypadało 13 czytelników. 

Według prowadzonej statystyki w zakresie grup wiekowych czytelników: 

Przedział wiekowy Ilość czytelników 

do lat 19 1 007 

20-24 lat 304 

25-44 lat 1 308 

45-60 lat 676 

powyżej 60 lat 766 

Miniony rok był bardzo trudny dla bibliotek. Wymogi sanitarne, obostrzenia oraz nakaz okre-
sowego wstrzymania obsługi Czytelników, jak również ostrożność samych użytkowników, 
bardzo znacząco wpłynęły na liczbę wypożyczeń i odwiedzin MBP. 
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Jak wynika z powyższego zestawienia, Czytelnicy w przedziale wiekowym 25-44 tworzą naj-
liczniejszą grupę; w tej grupie wiekowej odnotowano największy wzrost ilości czytelników w 
stosunku do roku ubiegłego. Kolejna liczna grupa to użytkownicy do 19 lat, co jest z pewno-
ścią wynikiem m. in. podstawowej funkcji Biblioteki jaką jest funkcja edukacyjna. Z księgo-
zbiorów Biblioteki korzystają  szczególnie osoby uczące się: uczniowie szkół podstawowych. Z 
zasobów bibliotecznych korzystają też osoby pracujące oraz seniorzy. 

WYPOŻYCZENIA 

Łączna ilość wypożyczeń zbiorów bibliotecznych (zbiory wypożyczane do domu i udostępnia-
ne na miejscu – książki, czasopisma) wyniosła w 2020 roku 54 024 wol. W liczbie tej podane 
są również sesje, w trakcie których korzystano ze zbiorów w wirtualnej czytelni IBUKLibra. 

Statystycznie na 100 mieszkańców wypożyczono 170 wol. 

III. Działalność kulturalno-oświatowa. Upowszechnianie książek i czytelnictwa. 

W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz wytycznymi Rady Ministrów, 
jak również Biblioteki Narodowej, od kwietnia 2020 roku całkowicie wstrzymane zostały or-
ganizowane przez MBP wydarzenia kulturalne i literackie. Sytuacja związana ze stanem pan-
demii spowodowała jednak, że MBP zwiększyła swoje działania w obszarze on-line. Założony 
został kanał MBP na YouTube, na którym cykliczne pojawiały się materiały edukacyjne oraz 
promujące książki i czytelnictwo. Biblioteka zorganizowała cykl 4 spotkań on-line, które nie 
tylko pomogły nam w utrzymaniu wypracowanej przez lata relacji z Czytelnikami, ale również 
dały bibliotekarzom możliwość zapoznania się ze sposobami organizacji tego rodzaju przeka-
zu. 

Pomimo trudnej sytuacji Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała w 2020 roku proces 
unowocześniania świadczonych usług oraz poszerzenia i wzbogacania oferty Biblioteki.  

W minionym roku MBP ponownie, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego poszerzyła swoją ofertę o bardzo pokaźny zbiór nowości wydawniczych. 

Kontynuowany był przede wszystkim proces rozbudowy oferty MBP w Nowym Targu. W 
zbiorach Wypożyczalni dla Dorosłych systematycznie powiększana była kolekcja audioboo-
ków oraz kolekcja literatury obcojęzycznej. Biblioteka ponownie wykupiła dostęp do plat-
formy Legimi, dzięki czemu Czytelnicy mogli bezpłatnie korzystać z dostępnych na niej eboo-
ków. W Czytelni działa wyodrębnione stanowisko komputerowe z dostępem do Academica – 
cyfrowej wypożyczalni zawierającej zdygitalizowane zbiory Biblioteki Narodowej.  

W 2020 roku z powodu zagrożenia epidemiologicznego wstrzymana lub ograniczona została 
działalność DKK dla dzieci i dorosłych. Częściowo działania odbywały się w formie zdalnej. 
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MBP w 2020 roku ponownie przystąpiła do projektu „Mała Książka, wielki człowiek”, który 
ma na celu zachęcić młodsze dzieci do czytania i odwiedzania biblioteki. Dzięki udziałowi w 
projekcie MBP zyskała spore grono nowych Czytelników w wieku przedszkolnym.  

Ponadto Biblioteka w miarę możliwości prowadziła działalność w zakresie edukacji (spotka-
nia on-line dla uczniów), udzielała informacji oraz porad bibliograficznych i biograficznych, 
gromadziła czasopisma, a także materiały dotyczące Nowego Targu i jego mieszkańców. Kon-
tynuowano również prowadzenie Kroniki Miasta, która publikowana jest w Almanachu No-
wotarskim, wydawanym przez Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

Biblioteka, pomimo obostrzeń, organizowała liczne wydarzenia i imprezy kulturalne, w tym:  
spotkania autorskie, wykłady, spotkania dotyczące premiery książek, publikacje filmów pre-
zentujących wiersze autorów; brała udział w Małopolskich Dniach Książki „Książka i Róża”; w 
Tygodniu Bibliotek, w ramach którego to wydarzenia założony został biblioteczny kanał na 
YouTube z serią czytanek i instrukcji wykonania prac plastycznych; w "Jarmarku Literackim", 
prezentującym twórczość poetów z naszego regionu; kolejnej – wirtualnej tym razem – edy-
cji „Letniego czytania w altanie”; w czytaniu „Balladyny” Juliusza Słowackiego w ramach 
ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. MBP udostępniała też na YouTube I i II część projek-
tu „Łączy nas haiku” Krzysztofa Kokota.  

IV. Unowocześnienie pracy bibliotecznej – kontynuowanie informatyzacji Biblioteki: 

a) dostępna jest nowa, łatwiejsza w obsłudze i bardziej przejrzysta wersja katalogu on-
line w Czytelni i Wypożyczalni dla Dorosłych oraz na stronie internetowej MBP, 

b) w Czytelni został wprowadzony system elektronicznego udostępniania (kody książek 
skanowane są za pomocą czytników),  

c) kontynuowanie procesu elektronicznego opracowywania zbiorów w poszczególnych 
placówkach, 

d) kontynuowanie procesu umieszczania na książkach odpowiadających im  kodów kre-
skowych – konieczne do zautomatyzowania systemu bibliotecznego, 

e) Miejska Biblioteka Publiczna na koniec roku 2020 dysponowała 29 komputerami. Do 
prac bibliotecznych przeznaczonych jest 17 komputerów, z pozostałych korzystają 
Czytelnicy.  
 

V. Administrowanie, sprawy gospodarcze, prowadzenie spraw finansowo-księgowych. 

Starania o pozyskanie dodatkowych dochodów z innych źródeł niż budżet Miasta 

1. „Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek”– dofinansowanie w wysokości 11 644 zł 
(finansowane ze środków Biblioteki Narodowej). 

2. „Kultura w sieci” program finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury –
dofinansowanie w wysokości 11 000,00 zł. MBP stworzyła autorski program „Biblio-
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teka w sieci”, w ramach którego odbyły się 4 spotkania online. W spotkaniach wzięło 
udział w sumie 400 osób (dzieci i dorośli). Uczestnikami spotkań byli nie tylko miesz-
kańcy Nowego Targu, ale również okolicznych miejscowości. 

3. II nabór do programu „Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek” – dofinasowanie 
w wysokości 9 080,00 zł. W ramach projektu zakupiony został zwiększony dostęp do 
platformy Legimi (możliwość wypożyczania ebooków). Przez 6 miesięcy Biblioteka 
będzie dysponowała 120 kodami miesięcznie. Kody dostępu przekazywane są zainte-
resowanym Czytelnikom.  

4. Biblioteka złożyła wniosek i zakwalifikowała się do trzeciej edycji ogólnopolskiego 
projektu „Mała Książka, wielki człowiek”. W ramach projektu MBP otrzymała wy-
prawki dla małych czytelników. 

Inne instytucje działające w obszarze kultury w Nowym Targu 

Na terenie miasta Nowy Targ działają inne podmioty zajmujące się kulturą na różnych płasz-
czyznach. Są to następujące instytucje: 

 Powiatowe Centrum Kultury 
 Spółdzielczy Dom Kultury 
 Galeria MCK Sokół „Jatki” 
 Państwowa Szkoła Muzyczna im. F. Chopina 
 Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna - Oddział w Nowym Targu. 

W Mieście w zakresie kultury działają też liczne towarzystwa i organizacje pozarządowe, 
m.in.: 

 Związek Podhalan 
 Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. J. Bednarskiego pw. św. Stanisława Kostki 
 Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu 
 TKA Ferment 
 Stowarzyszenie Viva l`Arte 
 Chór Echo Gorczańskie 
 Miejski Nauczycielski Chór „Gorce” 
 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 PTTK - Oddział Nowy Targ 
 Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” z Łopusznej 
 Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni” 
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Najważniejsze wydarzenia artystyczne w Mieście Nowy Targ w roku 2020: 

 Konkurs Fotograficzny Jana Sunderlana 
 Konkurs „Sowy w Mieście” wraz z wystawą przy Ratuszu 
 Wystawa 100-lecie Bitwy Warszawskiej 
 „Pożegnanie Lata” 2020 
 Koncert Noworoczny 
 Zlot Foodtrucków (10-12.07; 25-27.09) 
 Koncert „Wakacyjna Trasa Dwójki” organizowany przez TVP 2 
 23 Karnawał na Śniegu 
 Koncert „Godny cas” 

Wydział Kultury, Sportu i Promocji od lat korzysta z funduszy unijnych, które pozwalają na 
realizację projektów znacząco wpływających na rozwój kultury, m.in. poprzez publikacje po-
szerzające wiedzę historyczną nt. regionu i miasta, a także przybliżające kulturę i zwyczaje 
mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. 

W 2020 r. rozpoczęto realizację projektu „Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza pol-
sko-słowackiego Nowy Targ - Kieżmark”- projekt współfinansowany w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020. Wartość projektu to 
43 382,10 euro, a dofinansowanie 31 200,40 euro. Realizacja projektu przyczyni się do wyko-
rzystania dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku dla 
wspólnych działań edukacyjnych promocyjnych. 

Szczegółowymi celami projektu są: poszerzenie wiedzy o historii i współczesności wśród 
mieszkańców regionu przygranicznego poprzez wzajemną wymianę informacji, doświadczeń 
i poglądów oraz nawiązanie kontaktów i poszerzenie współpracy poprzez wspólną organiza-
cję prezentacji obrzędów. 

Poznanie zwyczajów i obrzędów stanowi podstawę utrzymania własnej tożsamości regional-
nej oraz wpływa pozytywnie na budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami pogranicza polsko-
słowackiego, pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem. Do realizacji celu głównego bezpo-
średnio przyczyni się zorganizowanie zajęć edukacyjnych, które realizowane będą po stronie 
polskiej. W zajęciach edukacyjnych będą uczestniczyć zespoły regionalne z miast partner-
skich Nowego Targu oraz Kieżmarku. Efektem tych zajęć będzie zorganizowanie prezentacji 
dotyczącej rodzinnych zwyczajów i obrzędów kultywowanych po obu stronach Tatr. Prezen-
tacja z pewnością pomoże młodemu pokoleniu zrozumieć własną kulturę i jej korzenie oraz 
rozwinąć samoświadomość. Ułatwi bliższe relacje z sąsiadami oraz rozwinie kreatywne za-
chowania bazujące na tradycyjnych wartościach. Prezentacja obrzędów ma zainspirować do 
poszukiwania i przedstawienia własnych myśli i emocji związanych z tradycjami i obrzędami 
rodzinnymi. Ukazanie żywych tradycji rodzinnych pogranicza polsko-słowackiego oraz możli-
wość poznania być może jeszcze dotąd nieodkrytych obrzędów i zwyczajów pomoże zrozu-
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mieć czym różnią się one od innych tradycji, na czym polega ich odrębności i co je łączy. Na-
leży uchronić zanikającą tradycję oraz wzmocnić edukację regionalną. Dodatkowym atutem 
wpływającym na zrealizowanie celów projektu jest zorganizowanie wystawy dotyczącej tra-
dycji, zwyczajów i obyczajów mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Wystawa będzie 
można oglądać również na Słowacji w celu dotarcia do jak największego grona odbiorców. 
Wystawa będzie wykorzystana nie tylko na potrzeby realizacji projektu, ale także zostanie 
wykorzystana w celu szerokiej promocji projektu i pozwoli wzmocnić kontakty transgranicz-
ne. Projekt zostanie także wzbogacony wykładami dotyczącymi obrzędów na pograniczu pol-
sko-słowackim, które poprowadzone zostaną podczas konferencji zorganizowanej w Nowym 
Targu. W ramach projektu wydany zostanie album promujący oba partnerskie miasta, zespo-
ły regionalne a nade wszystko album będzie piękną pamiątką zawierającą opis rodzinnych 
zwyczajów pogranicza ubogaconych niezwykłymi ilustracjami. 

Bezpośrednim beneficjentem projektu pt: „Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza pol-
sko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark” będzie społeczność lokalna Nowego Targu i Kieżmar-
ku. Zorganizowanie prezentacji dotyczącej rodzinnych zwyczajów i obrzędów, która odbędzie 
się w Nowym Targu oraz w Kieżmarku skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców i z 
pewnością odbije się echem po obu stronach granic 

Od lipca 2020 zaczęły się warsztaty edukacyjne prowadzone zarówno po polskiej z zespołem 
Młode Podhale jak i po słowackiej stronie z zespołem Magura. Zajęcia skierowane są do dzie-
ci i młodzieży z pogranicza polsko-słowackiego. 

Między kwietniem a lipcem 2020 r. prowadzony był konkurs „Zwyczaje i obrzędy naszych 
przodków”. Chętni przesyłali zdjęcia starych fotografii, które w 2021 roku posłużyły do zor-
ganizowania konferencji. Następnie powstanie książka i film. 
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14. SPORT I REKREACJA  

Rozwój oraz popularyzacja kultury fizycznej i sportu również należą do zadań własnych gmi-
ny. Obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z kulturą fizyczną i sportem to 
również zapewnienie mieszkańcom odpowiednich terenów rekreacyjnych i urządzeń spor-
towych.  

Miasto Nowy Targ przyczynia się do popularyzacji sportu poprzez udzielanie wsparcia zarów-
no pod kątem organizacyjnym, jak również finansowym. Zadania te w imieniu miasta realizu-
je: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Wydział Kultury, Sportu i Promocji, Referat ds. Spor-
tu i Turystyki, kluby sportowe działające na terenie Miasta, stowarzyszenia kultury fizycznej, 
organizacje pozarządowe oraz jednostki oświatowe.  

Systematycznie aktualizowane jest oznakowanie szlaków: rowerowych oraz szlaków narciar-
stwa biegowego. Prowadzone są działania w kierunku utrzymania odcinków tras rowero-
wych przebiegających przez Miasto w ramach m.in. Szlaku wokół Tatr oraz Velo Dunajec. 
Miasto stale rozwija sieć ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej. W 2020 r. 
oddano do użytku odcinek trasy rowerowej łączącej szlak rowerowy wokół Tatr przy Rezer-
wacie Przyrody „Bór na Czerwonem” i Lotnisku w Nowym Targu. Na tym odcinku postawiono 
również tablice informacyjne z mapami oraz tablice przedstawiające panoramę Tatr i Gor-
ców.  

W 2020 r. Miasto Nowy Targ utrzymywało 18,5 km szlaku narciarstwa biegowego na lotnisku 
w obrębie „Boru na Czerwonem” oraz 5,5 km szlaku w „Borze Kombinackim”, co daję łącznie 
24 km tras. Dodatkowo objęto akcją zimowego utrzymania parkingi w okolicach narciarskich 
tras biegowych, czyli przy ul. Lotników i ul. Składowej.  

Rokrocznie Nowy Targ przyznaje dotacje w ramach konkursu projektów na zlecenie zadań 
publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta. 

W 2020 r. przyznano i zrealizowano dotacje na zadania związane ze sportem i kulturą fizycz-
ną w wysokości 602 550,00 zł dla: 

1. Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego - 50 000 zł na zadanie "Wspieranie projek-
tów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na lodzie oraz zakupu 
sprzętu sportowego"; 5000 zł na zadanie "Prowadzenie zajęć z unihokeja i udział w turnie-
jach"; 6 000 zł na zadanie "udział zawodniczek MMKS Podhale w rozgrywkach PZUnihokeja"; 
75 000 zł na zadanie "Udział zawodników MMKS Podhale Nowy Targ w treningach i rozgryw-
kach w dyscyplinie hokej na lodzie na sezonie 2019/2020". 

2. Klubu Sportowego "Gorce" - 46 000 zł na zadanie "Szkolenie dzieci i młodzieży należącej 
do KS Gorce w dyscyplinach tenis stołowy i siatkówka"; 23 500 zł na zadanie "Nowy Targ w I i 
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II lidze tenisa stołowego kobiet i mężczyzn oraz niższych ligach"; 5 000 zł na zadanie "Nowy 
Targ w II lidze małopolskiej piłki siatkowej". 

3. Stowarzyszenia Sportowego Karate "Yokozuna" - 4000 zł na zadanie "Szkolenie dzieci i 
młodzieży z zakresu karate kyokushin" oraz 500 zł na zadanie "XVIII Ogólnopolski Turniej Ka-
rate pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ". 

4. Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego "Podhale" Nowy Targ - 25 000 zł na zadanie "Młodzie-
żowy Futbol. Edycja 2020"; 15 000 zł na zadanie "Nowotarski futbol". 

5. Uczniowskiego Klubu Sportowego "Tęcza" - 3 200 zł na zadanie "Upowszechnianie projek-
tów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w rożnych dyscyplinach sporto-
wych". 

6. Klubu Sportowego „Wiaterni" - 12 000 zł na zadanie „Zakup sprzętu sportowego" oraz 3 
000 zł na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży z Nowego Targu w żeglarstwie sportowym, 
organizacja regat „Puchar Burmistrza Nowego Targu”, udział w regatach Pucharu Polski i 
Systemu Sportu Młodzieżowego. 

7. Klubu Sportowego Szkółka Piłkarska „Górale" - 7 000 zł na zadanie "Szkolenie sportowe, 
organizowanie oraz udział w turniejach piłki nożnej dla dzieci z Gminy Miasto Nowy Targ"; 2 
500 zł na zadanie "Integracja poprzez sport - cykl turniejów piłkarskich dla dzieci z miasta 
Nowy Targ i okolic". 

8. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimpel" - 1 500 zł na zadanie "Szkolenie zawodników 
sekcji lekkoatletycznej UKS Gimpel Nowy Targ i udział w zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym. Promowanie Miasta Nowy Targ". 

9. Nowotarskiego Klubu Kolarskiego - 4 000 zł na zadanie "Dofinansowanie na szkolenie ko-
larskie dzieci i młodzieży". 

10. Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 350 zł na zadanie "Boule – nowy sport dla seniorów". 

11. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” - 10 000 zł na zadanie "Szkolenie młodych 
pływaków oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Małopolski". 

12. Klubu Przyjaciół Siatkówki Gorce Nowy Targ - 8 000 zł na  zadanie "Szkolenie dzieci i mło-
dzieży w piłce siatkowej w roku 2020"; 3 000 zł na zadanie "Młodzieżowa siatkówka w No-
wym Targu". 

13. Stowarzyszenia „Aktywny Senior” - 1 000 zł na zadanie "Sport i rekreacja ruchowa senio-
rów". 

14. Fundacji Rozwoju Sportu i Promocji Obronności - 8 000 zł na zadanie "Turbacz Winter 
Trail" i 12 000 zł na zadanie "Turbacz Summer Fest". 

15. Klubu Sportowego Rutkow-ski - 2 000 zł na zadanie "Szkolenie dzieci i młodzieży w sko-
kach narciarskich". 
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16. Klubu Sportowego „Szarotka" - 3 000 zł na zadanie "Promocja Sportu i aktywnego stylu 
życia oraz osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez  zawodników klubów sporto-
wych”. 

17. Klubu Sportowego „Górale" - 6 000 zł na zadanie "Osiągnięcia wysokich wyników spor-
towych przez zawodników klubów sportowych”. 

18. Klubu Hokejowego „Podhale" Nowy Targ - 255 000 zł na zadanie "Sprzyjanie rozwojowi 
sportu, a w szczególności hokeja na lodzie na terenie Miasta Nowy Targ". 

19. Auto Moto Klubu Gorce - 4 000 zł na zadanie "Obóz szkoleniowy w zakresie poprawy wy-
ników w sporcie motocyklowym". 

Pierwotnie w 2020 r. przewidziano dotację w kwocie 630 000 zł, ale ze względu na wystąpie-
nie pandemii COVID-19 część stowarzyszeń, które otrzymały wsparcie, zrezygnowało z reali-
zacji lub ograniczyło zakres finansowy. Było to spowodowane zamknięciem obiektów spor-
towych, zamknięciem szkół, brakiem uczniów na zajęciach, odwołaniem zawodów z powodu 
obostrzeń epidemiologicznych oraz zakazem przemieszczania się.  

W 2020 r. z budżetu Miasta przekazano w ramach dotacji na zadania związane z turystyką 
kwotę 3 000 zł dla: 

1. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział „GORCE” - 2 000 zł na zada-
nie "Organizacja imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych". 

2. Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu - 1 000 zł na zadanie "Śla-
dami Ziemi Obiecanej". 

W ramach promocji sportu i rekreacji w Nowym Targu miały miejsce następujące wydarzenia 
2020 r.: 

 zawody biegowe Winter Turbacz Trail (blisko 500 zawodników - dystans 10 km, 21 km 
oraz bieg z psami), 

 zawody biegowe Turbacz Summer Fest (dystanse 10 km, 26 km i 50 km z ok. 150 za-
wodnikami, w tym ścisłą czołówką biegaczy w Polsce); frekwencja ograniczona ze 
względu na obostrzenia epidemiczne, 

 I Mistrzostwa Polski w zbieganiu górskim "Turbacz Downhill" (70 uczestników z czo-
łowymi biegaczami górskimi w kraju); frekwencja ograniczona ze względu na stan 
epidemii, 

 amatorski wyścig kolarski Nowy Targ Road Challenge, 
 Małopolski Wyścig Górski i Rodzinny Rajd Rowerowy, 
 Ogólnopolski Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn,  
 zawody wędkarskie, 
 międzyszkolne zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych w Nowym Targu. 
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W związku z pandemią COVID-19 niektóre cykliczne imprezy zostały odwołane.  

Nowy Targ jest członkiem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która koordynuje inicjatywy 
turystyczne na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. 

W 2020 roku rozpoczęta została kampania promocyjna "Nowy Targ Startuj TU". Kampania 
związana z turystyczno-sportowymi i rekreacyjnymi walorami Nowego Targu i okolic. Opiera 
się ona o pokazanie Nowego Targu jako miejsca startowego do wędrowania po górach (Gor-
ce, Tatry, Babia Góra, Pieniny), podróży rowerowych (Szlak wokół Tatr, Velo Dunajec, Velo 
Czorsztyn), narciarstwa biegowego, miejsca z imprezami sportowymi, miejsca z obiektami do 
uprawiania wielu sportów o różnych porach roku oraz miejsca z łatwym połączeniem do oko-
licznych atrakcji oraz miejscowości (np. do Zakopanego). 

W ramach kampanii zrealizowano: 

 produkcję i emisję spotu „Nowy Targ” w telewizji Travel Channel (250 spotów o dłu-
gości 20 sekund od 12-31 sierpnia 2020 r.); w badaniu oglądalności spot dotarł po raz 
pierwszy do blisko 800 000 telewidzów, dwukrotnie do blisko 415 000, a trzykrotnie i 
więcej do ponad 243 000 osób; 

 promocję na miejskim Facebooku dłuższej 80 sekundowej wersji spotu „Nowy Targ 
Startuj TU”; liczba wyświetleń powyżej 86 000 razy; 

 publikację w „Niezbędniku Hokejowym” reklamy Miasta Nowy Targ, z uwzględnie-
niem pokazania Nowego Targu jako miasta hokeja; 

 publikację reklamy obiektów sportowych i imprez sportowych w Nowym Targu w ga-
zecie „Małopolskiego Wyścigu Górskiego”; 

 publikacja kilkudziesięciu postów na miejskim profilu Facebook z hasłem #nowytarg 
#startujtu. 

Wydana została także mapa promującą trasy rowerowe pn. „Nowy Targ i okolice na rowe-
rze", która jest dostępna m. in. w Punkcie Informacji Turystycznej w Nowym Targu oraz lo-
kalnych hotelach i miejscach związanych z obsługą ruchu turystycznego.  

 

 

 

 

 

 
I Mistrzostwa Polski w zbieganiu górskim "Turbacz Downhill" 
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Stoisko Miasta Nowy Targ i organizatorów „Turbacz Winter Trial” na Festiwalu Biegowym w Krynicy 2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Reklama w gazecie wyścigowej Małopolskiego Wyścigu Górskiego 
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Start zawodów biegowych „Turbacz Summer Fest” 

 

Małopolski Wyścig Górski 

 

Miejskie zawody szkolne w piłce nożnej 
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Miejskie zawody szkolne w piłce nożnej 

 

Miejskie zawody szkolne w unihokeju 

 

Nowy Targ Road Challeng 
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15. PROMOCJA MIASTA 

Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest budowanie wizerunku i wzmacnianie marki 
Historycznego Miasta Nowy Targ. Zadanie to realizowane jest przez Wydział Kultury, Sportu i 
Promocji Urzędu Miasta, a także przez wiele innych instytucji i organizacji pozarządowych,  
działających w mieście. 

Budowa Marki Nowotarskiej to działania polegające na: 

1. Rozwijaniu systemu promocji turystycznej Nowego Targu poprzez: 

 wypracowanie jednolitego wzorca dla materiałów promocyjnych, 
 dążenie do wpisania miasta i jego zabytków w kulturowe szlaki tematyczne przebie-

gające przez obszar Podhala i całych Karpat, 
 wykreowanie symbolu turystycznego Nowego Targu, 
 szeroka promocja miasta jako centrum sportowego, 
 stworzenie i upowszechnianie kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych 

i sportowych z wykorzystaniem Internetu, informacji w prasie lokalnej, regionalnej, 
w radiu i telewizji we współpracy z instytucjami z terenu powiatu nowotarskiego. 

Promocja imprez odbywających się na terenie miasta odbywała się poprzez zamieszczanie 
informacji na lokalnych portalach informacyjnych oraz w mediach społecznościowych, takich 
jak: 

 oficjalny funpage na Facebooku Miasta Nowy Targ 
 www.nowytarg.pl 
 www.nowytarg24.tv 
 www.24tp.pl 
 www.podhale24.pl 
 www.goral.info.pl/ 
 www.podhaleregion.pl 
 www.z-ne.pl 
 www.pieniny24.pl 

oraz w prasie: 

 „Tygodnik Podhalański” 
 „Dziennik Polski” 
 „Gazeta Krakowska” 
 „Gość Niedzielny”. 
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W 2020 roku została rozpoczęta kampania promocyjna „Nowy Targ Startuj TU”, która jest 
szczegółowo opisana w rozdziale „Sport i Rekreacja”. W ramach tych działań powstał film, 
który promował Miasto w Travel Channel. 

Miasto popularyzować będzie także film „Nowy Targ - Miasto Sów”, który powstanie w 2021 
roku i będzie pokazywany m.in. na największych festiwalach filmów przyrodniczych i tury-
stycznych w świecie. 

W ramach promocji została wydana mapa tras rowerowych „Nowy Targ i okolice na rowe-
rze”, która jest dystrybuowana w MSiT Nowy Targ, hotelach nowotarskich i innych miejscach 
służących obsłudze ruchu turystycznego. 

W „Gazecie Krakowskiej” ukazał się także artykuł promujący Miasto. 

Promocja i popularyzacja miasta odbywała się również poprzez prowadzenie i redagowanie 
projektu pn.  „Kulturalna Stolica Podhala”, w ramach którego co miesiąc wybierano i prezen-
towano  najciekawsze wydarzenia kulturalne w Nowym Targu oraz w powiecie nowotarskim. 

2. Kreowaniu specyficznych produktów lokalnych poprzez: 

 szeroką promocję regionalnych produktów kulturowych, będących wizytówką Miasta 
i Podhala, 

 opracowanie oferty turystyki aktywnej i oferty sportowej dla różnych grup odbior-
ców, 

 wsparcie i promocja markowych dyscyplin sportowych Nowego Targu. 

Miasto w roku 2020 przeznaczyło na zadania z zakresu kultury i sztuki środki w wysokości 67. 
410,00 zł. Dotacje otrzymało 10 organizacji (zgodnie z ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.27.2020 
BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakre-
sie kultury i sztuki w roku 2020). 
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16. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA 

Nowy Targ współpracuje obecnie z miastami: Kieżmark (Słowacja), Radevormwald (Niemcy), 
Evry (Francja) oraz Roverbella (Włochy). Od wielu lat Miasto Nowy Targ czynnie uczestniczy 
w pracach związków, stowarzyszeń, zrzeszeń miast i gmin. Nowy Targ należy do następują-
cych związków i stowarzyszeń: 

 Związek Euroregion „TATRY” w Nowym Targu 
 Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich. 

W 2020 roku ze względu na stan epidemiczny bezpośrednie spotkania z przedstawicielami 
miast partnerskich ograniczyły się do rozmów on-line i telefonicznych. Na 2020 r. planowane 
było uroczyste otwarcie w Parku Miejskim tablic pamiątkowych związanych ze współpracą 
Miasta Nowy Targ z miastami partnerskimi. Tablice zostały wykonane, ale ze względu na stan 
epidemii uroczystość została odwołana i odbędzie się po poprawieniu sytuacji. 
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17. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Miasto wspiera działalność organizacji pozarządowych oraz innych organizacji społecznych. 
Współpraca Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi opiera się na corocznie 
przyjmowanym przez Radę Miasta programie współpracy. W tym też celu powstał „Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, uchwalony dnia 7 października 
2019 roku Uchwałą Nr XIII/131/2019  Rady Miasta Nowy Targ. 

Dokument ten wypracowany został na zasadach partnerskich i przy uwzględnieniu konsulta-
cji społecznych wspólnie przez przedstawicieli sektora zarówno samorządowego, jak i poza-
rządowego. Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współ-
pracy oraz sposobu realizacji zadań, które dokonywać się ma poprzez poszerzanie zakresu 
zadaniowego, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, wypracowywanie, ustanawianie 
oraz przestrzeganie standardów. 

Standardy te to realizacja współpracy w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności 
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 

Zgodnie z zapisami programu współpraca władz Miasta z organizacjami „trzeciego sektora” 
miała charakter zarówno finansowy, jak i pozafinansowy. Współdziałanie z organizacjami 
pozarządowymi zgodnie z wymogami prawa odbywało się w ramach wspierania lub powie-
rzania zadań administracji publicznej. W tym celu Burmistrz Miasta ogłosił otwarte konkursy 
ofert na realizację zadań w takich dziedzinach, jak: kultura fizyczna, kultura i sztuka, ochrona 
zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi, turystyka, pomoc społeczna, edukacja. 

Współpraca finansowa w ramach Programu opierała się na wspieraniu lub powierzaniu reali-
zacji zadań w zakresie sfery publicznej w następujących zadaniach: 

 zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
 zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji miasta, 
 zadania z zakresu turystyki i rekreacji, 
 zadania z zakresu pomocy społecznej, 
 zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, 
 zadania z zakresu edukacji, 
 zadania z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska, 
 zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochro-

ny praw dziecka. 

Na zadania objęte konkursami ofert w 2020 r. w budżecie Miasta Nowy Targ została przezna-
czona kwota w wysokości 1 848 820 zł, w tym na: 
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 Kulturę Fizyczną – 230 000 zł, 
 Kulturę Fizyczną – Sprzyjanie Rozwojowi Sportu – 400 000 zł, 
 Turystykę – 3 000 zł, 
 Kulturę i Sztukę – 67 410 zł, 
 Ochronę Zdrowia - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi – 100 000 zł, 
 Pomoc Społeczną – 335 000 zł, 
 Pomoc Społeczną – zadanie zlecone (administracja rządowa) – 687 681 zł 
 Edukację – 26 000 zł. 

Ze względu na pandemię niektóre stowarzyszenia ograniczyły lub zaniechały realizacji dzia-
łań. Następowały także zgodne z aktualnymi przepisami prawa korekty w realizowanych 
działaniach. 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Miasta Nowy Targ 

117 

18. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE  

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych samorządu. Nad 
bezpieczeństwem mieszkańców Nowego Targu czuwają wyspecjalizowane jednostki działają-
ce na terenie Miasta i są to między innymi: Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż 
Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Sanepid, GOPR, Maltańska Służba Medyczna, Wodne 
Pogotowie Ratunkowe, Szpitalny Odział Ratunkowy oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzy-
sowego, w którego skład wchodzą przedstawiciele w/w służb.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Miasto dba o odpowiednie wyposażenie jednostki OSP w sprzęt do niesienia 
pomocy w wypadkach drogowych, pożarach i innych zdarzeniach. 

W roku 2020 brała udział w gaszeniu 33 pożarów, likwidacji 83 zagrożeń miejscowych, 4 za-
bezpieczeniach rejonu; 7 alarmów okazało się fałszywych, co daje razem 127 zdarzeń, tj. o 11 
więcej niż w roku ubiegłym. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu w roku 2020 otrzymała 93 000 zł dotacji na pro-
wadzenie bieżącej działalności oraz ok. 47 000 zł na zakup zestawy termowizyjnego do pro-
wadzenia działań ratowniczo gaśniczych. 

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało dotację w wysokości 45000 zł na zakup 
następującego sprzętu: napęd gąsienicowy do quada, przyczepka do transportu poszkodo-
wanych za quadem, przyczepka na płozach do transportu poszkodowanych za skuterem, 
nosze koszowe do transportu poszkodowanych, deska ortopedyczna do unieruchomienia 
pacjenta w transporcie, przyczepa do transportu quada lub skutera za samochodem. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu w 2020 roku otrzymała 
dotację w wysokości 10 000 zł na zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo gaśni-
czych 

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu wzorem lat ubiegłych w 2020 roku otrzymała 
środki w wysokości 25 000 zł na dodatkowe patrole piesze. 

Tabela nr 35: Przestępczość w poszczególnych kategoriach na terenie M. Nowy Targ 

Kategoria przestępstwa 2018 2019 2020 spadek/wzrost 

zabójstwa 1 0 2 + 2 
zgwałcenia 4 3 2 - 1 
kradzieże z włamaniem 35 27 32 + 5 
kradzieże cudzej rzeczy 110 77 68 - 9 
uszkodzenia mienia 78 62 56 - 6 
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rozboje 8 8 2 - 6 
bójka lub pobicie 5 6 5 - 1 
uszczerbek na zdrowiu 9 17 17 0 
krótkotrwałe użycie po-
jazdu 

5 1 3 + 2 

Kierowanie w stanie nie-
trzeźwym 

52 50 29 - 21 

Znęcanie nad rodziną 15 22 25 + 3 
oszustwa  44 39 23 - 16 
przestępstwa z ustawy 
o narkomanii 

27 22 22 0 

Źródło informacji: Raport Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 

Wykrywalność ogólna przestępstw w 2020 roku wyniosła 73,64 % i była o 2,57 % wyższa niż 
w 2019 roku. Wskaźnik wykrywalności w tym zakresie dla województwa małopolskiego wy-
niósł w 2020 roku 78,40%. 

Na podstawie uchwały budżetowej oraz uchwały Rady Miasta z dnia 27 lipca 2020 roku prze-
kazano środki finansowe na „Fundusz Wsparcia Policji”, w wyniku których kwotą 25 000 zł 
sfinansowano dodatkowe piesze patrole.  

Przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania 
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
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19. PODSUMOWANIE 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie działalności Burmistrza w 2020 roku. Zawiera naj-
ważniejsze informacje dotyczące demografii, budżetu, zarządzania oraz inwestycji i wydarzeń 
zrealizowanych w ubiegłym roku w naszym mieście. Raport wskazuje, że mamy wiele powo-
dów do zadowolenia. Realizowane są systematycznie kluczowe inwestycje wyznaczone w 
Strategii Rozwoju Miasta “Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspek-
tywą do roku 2030” oraz projekty miejskie.  

Analizując ogólnie sytuację społeczno-gospodarczą, pamiętając o utrudnieniach związanych z 
pandemią koronawirusa stan Miasta należy ocenić pozytywnie. Mogę z całą stanowczością 
stwierdzić, że zadania wynikające z programów, polityk i strategii realizowane były w pełnym 
zakresie z ogromnym zaangażowaniem. Dziękuję wszystkim, którzy nie szczędzili trudu aby 
życie w naszym mieście czynić lepszym.  

 


