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Or.0057.12.2014.S

Sprawozdanie

z działalności Burmistrza Miasta

za okres od 16  do 30 grudnia 2014r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych

decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

Z zakresu :

Inwestycji

Wpłynęły oferty na wykonanie prac projektowych dla placów zabaw przeznaczonych do

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2015. Planowane jest podpisanie umowy z

projektantem jeszcze w bieżącym roku.

Gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

1.Zatwierdzono  stawki czynszu dzierżawnego  na rok 2015 dla placu targowego na Osiedlu

Bereki oraz terenów stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ,

2.Ustalono górne granice opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie miasta .

Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Prowadzony jest bieżący nadzór nad prawidłowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym.

Pomimo niewielkich opadów śniegu niezbędne jest interwencyjne uruchamianie akcji czynnej

w celu likwidacji śliskości przy spadkach temperatur. Na drogach nie ma utrudnień dla

użytkowników.

Oświaty

1. W dniu 23 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia

otwartego konkursu ofert na realizację zadania na rzecz edukacji polegającego na transporcie

i opiece w trakcie przewozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno

Edukacyjno Wychowawczego w Nowym Targu (zwanego „Chatką”). Rekomendacją Komisji

wskazano jako realizatora zadania Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym Koło w Nowym Targu, z którym zostanie podpisana stosowna umowa na

realizację zadania.

2.W dniu 29 grudnia zakończono wypłatę pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia

młodocianych uczniów. Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie zostały rozpatrzone



2

pozytywnie. Łącznie na ten cel w 2014r. wydatkowano kwotę 192.597 zł w całości

pochodzącą z Funduszu Pracy i przekazywaną z budżetu państwa za pośrednictwem

Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Infrastruktury Społecznej i Promocji

1.Ostatnie dwa tygodnie obfitowały w  uroczystości kulturalne i sportowe :

18 grudnia 2014r. na nowotarskim Rynku odbyło się doroczne ubieranie choinki miejskiej .W

tym roku zostali zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3.

20 grudnia 2014r. w Szkole Podstawowej nr 6, os. Na Skarpie  w Nowym Targu VII

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzików,

20 grudnia 2014r. odbył się  mecz  III Ligi Siatkówki Mężczyzn pomiędzy KS „Gorce” &

UKS Hutnik Dobry Wynik Kraków,

21 grudnia 2014r.odbyła się na nowotarskim Rynku impreza plenerowa pn. "Wigilia w

Mieście",

24 grudnia2014r. burmistrz  wziął udział w  Nowotarskiej Wigilii dla ubogich i samotnych

zorganizowanej przez właścicieli  Restauracji Ruczaj,

27 grudnia 2014r. w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu

odbył się koncert Magdy Bałajewicz,

28 grudnia 2014r. świąteczno - noworoczny Koncert Kolęd "Polskie Betlejem", który odbył

się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

2.Na dzień 29 grudnia 2014 r. wprowadzono do systemu 1199 kart „Dużej Rodziny” z tego

wydano 1105 kart.

3. Burmistrz wyznaczył dodatkowy termin dla składania wniosków o przyznanie stypendiów

sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Sprawy inne

W  związku z zarządzeniem przez Wojewodę Małopolskiego na dzień 8 marca 2015r.

wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym numer 7 Miasta Nowy Targ,  burmistrz  w

formie obwieszczenia podał do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego

granicach, numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym  oraz  o wyznaczonej

siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu.


