
S P R A W O Z D A N I E

z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 
2009”  uchwalonego dnia 27 października 2008 r. uchwałą Nr XXVI/303/08 Rady Miasta 

Nowy Targ 

Sprawozdanie przygotowano na podstawie Rozdziału VII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 
44/XXXI/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Nowy Targ, marzec 2010 r.
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I. Definicje  
Program - należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy samorządu Miasta Nowy Targ 

z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku  uchwalony dnia 27 października 2008 r. 
Uchwałą XXVI/303/08 Miasta Nowego Targu.

Karta  – należy przez  to rozumieć  Uchwałę Nr 44/XXXI/05 Rady Miasta  Nowego Targu 
z dnia  21  lipca  2005  r.  w sprawie  przyjęcia  Karty  Współpracy  z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Ustawa -  należy przez to  rozumieć  Ustawę z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.96 poz.873 z późn. zm.)

Organizacja  -  należy  przez  to  rozumieć  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty 
o których  mowa  w  art.  3  ust  3  Ustawy  o  działalności  i  pożytku  publicznego 
i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

II. Rodzaje współpracy      

Samorząd miasta Nowego Targu od lat wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które wraz 
z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w naszym Państwie, skutecznie i bez 
wielkiego rozgłosu odgrywają w naszym codziennym życiu coraz większą rolę. W tym też 
celu  powstał  „Program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  na  rok  2009” 
uchwalonego  dnia  27  października  2008 r.  Uchwałą  XXVI/303/08  Rady Miasta  Nowego 
Targu. 
Zgodnie  z  zapisami  Programu  współpraca  władz  Miasta  z  organizacjami  „trzeciego 
sektora”  miała  charakter  zarówno  finansowy  jak  i  pozafinansowy.  Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi zgodnie z wymogami prawa odbywała się w ramach wspierania 
lub powierzania im zadań administracji publicznej. W tym celu Burmistrz Miasta ogłosił konkursy 
ofert na realizację zadań w takich dziedzinach jak:  kultura fizyczna, kultura i sztuka, ochrona 
zdrowia - przeciwdziałanie  alkoholizmowi,  opieka społeczna,  turystyka,  pomoc społeczna, 
edukacja
III. Współpraca finansowa      
1. Współpraca finansowa w ramach Programu opierała  się na wspieraniu lub  powierzaniu 
realizacji zadań, w zakresie sfery publicznej w następujących zadaniach: 

1) ZADANIA  Z  ZAKRESU  UPOWSZECHNIANIA  KULTURY  FIZYCZNEJ 
I SPORTU: 

a. organizacja  atrakcyjnych  imprez  sportowych  o  lokalnym  i  ogólnopolskim 
znaczeniu,
b. wspieranie  systemu  współzawodnictwa  sportowego,  szczególnie  dzieci 
i młodzieży,
c. wspieranie zadań promujących uprawianie sportu i rekreacji ruchowej,
d. wspieranie  projektów w zakresie  prowadzenia  szkolenia  dzieci  i  młodzieży 
w różnych dyscyplinach sportowych.
e. udział  w  zawodach  sportowych  na  szczeblu  powiatowym,  wojewódzkim 
i krajowym i zagranicznym,
f. organizacja  szkoleń  i  imprez  sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży  przez 
uczniowskie kluby sportowe.

2) ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY 
I TRADYCJI ORAZ PROMOCJI MIASTA

a. lokalne inicjatywy artystyczne i kulturalne wzbogacające ofertę kulturalną Miasta, 
b. organizowanie wystaw, plenerów malarskich i fotograficznych i innych działań 
z zakresu  sztuk  wizualnych,  organizowanie  lub  uczestnictwo  w  festiwalach, 
przeglądach,  prezentacjach,  wystawach,  konkursach,  plenerach,  warsztatach,  innych 
wyjazdach na zewnątrz mających charakter promocji miasta,
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c. organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych prezentujących 
różne gatunki twórczości muzycznej,
d. wydawanie  niskonakładowych,  niekomercyjnych  publikacji,  w  tym: 
periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,

e. organizacja i prowadzenie Muzeum Podhalańskiego,
f. promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem 
miasta i regionu.

3) ZADANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI I REKREACJI: 
a. organizacja rajdów turystycznych i konkursów,
b. organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4) ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ: 
a. organizacja  i  prowadzenie  Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 
rok życia, 
b. organizacja  i  prowadzenie  świetlicy  środowiskowej  jako  placówki 
wsparcia dziennego.
c. udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym, prowadzenie stołówki 
dla osób niezaradnych życiowo.

5) ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI: 
a. zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
b. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych.
c. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 

6) ZADANIE Z ZAKRESU EDUKACJI: 
a. transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych.

 
2. Wspieranie  oraz  powierzanie  realizacji  zadań  publicznych  odbywało  się  po 
przeprowadzeniu  otwartych  konkursów ofert,  które  organizowane  były  zgodnie  z  zapisami 
ustawy.  Na  podstawie  Karty  Burmistrz  Miasta  każdorazowo  powołuje  komisje 
ds. rozstrzygania  otwartych  konkursów  ofert.  W  skład  komisji  wchodzi  trzech  radnych, 
dwóch pracowników merytorycznych Urzędu Miasta oraz dwóch przedstawicieli organizacji 
pozarządowych  w charakterze  obserwatorów  z  głosem  doradczym.  Komisja  przedkłada 
wyniki  swojej  pracy  do  zatwierdzenia  Burmistrzowi  Miasta.  W celu  realizacji  Programu 
Zarządzeniami  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  ogłoszono  i  rozstrzygnięto  następujące 
konkursy ofert:

Zarządzenie Nr 0151-127/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 listopada 2008r. 
w sprawie:  
ogłoszenia  konkursu  na  realizację  w  2009r.  zadania  na  rzecz  edukacji,  polegającego  na 
transporcie  i  opiece  w  trakcie  dowozu  uczniów  niepełnosprawnych  do  Ośrodka 
Rehabilitacyjno  -  Edukacyjno  -  Wychowawczego  w  Nowym  Targu  w  celu  spełniania 
obowiązku szkolnego, przez organizacje pożytku publicznego.
  

Zarządzenie Nr 0151-122/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ dnia 17 listopada 2008 r. 
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy 
Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009.

3



Zarządzenie Nr 0151-123/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 listopada 2008 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy 
Targ w zakresie pomocy społecznej – udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez 
prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2009.

Zarządzenie Nr 0151-124/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 listopada 2008 r. 
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy 
Targ  w  zakresie  pomocy  społecznej  –  prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w  placówce 
opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie 
świetlicy w roku 2009.

Zarządzenie Nr 0151-125/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 listopada 2008 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania administracji rządowej zleconego 
do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2009.

Zarządzenie Nr 0151- 132/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2008 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy 
Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009.

Zarządzenie Nr 0151-133/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2008 r. 
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy 
Targ w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009.

Zarządzenie Nr 0151-134/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2008 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy 
Targ w zakresie kultury fizycznej w roku 2009.

Zarządzenie Nr 0151-135/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2008 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy 
Targ w zakresie turystyki w roku 2009.

Zarządzenie Nr 0151-149/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2008 r.  
w sprawie:  
rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na realizację  zadania publicznego Gminy Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2009.

Zarządzenie Nr 0151-153/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2008 r. 
w sprawie:
rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Miasta 
Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie i zapewnienie miejsc 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego.

Zarządzenie Nr 0151-154/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2008 r.  
w sprawie:  
rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  administracji  rządowej 
zleconego do realizacji  Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 
2009.
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Zarządzenie  Nr  0151-155/08  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  30  grudnia 
2008 r. w sprawie:  
rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Miasta 
Nowy Targ w zakresie  pomocy społecznej  obejmującego udzielenie  posiłku  osobom tego 
pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2009.

Zarządzenie nr 0151-156/08 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2008 r. 
w sprawie:  
rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na realizację  zadania publicznego Gminy Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009.

Zarządzenie  nr  0151-9/09  Burmistrza  Miasta  Nowy Targ  z  dnia  20  stycznia  2009r. 
w sprawie:  
rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009.

Zarządzenie nr 0151-10/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 stycznia 2009 r. 
w sprawie:  
rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2009.

Zarządzenie nr 0151-11/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 stycznia 2009 r. 
w sprawie:  
rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie turystyki w roku 2009.

Zarządzenie  Nr 0151-12/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 stycznia  2009r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy 
Targ  w  zakresie  pomocy  społecznej  –  aktywizacja  osób  w  podeszłym  wieku  poprzez 
umożliwienie udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2009.

Zarządzenie Nr 0151-14/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2009 r. 
w sprawie:
 rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Miasta 
Nowy Targ w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009.

Zarządzenie  Nr  0151-30/09  Burmistrza  Miasta  Nowy Targ  z  dnia  4  marca  2009  r. 
w sprawie:
rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Miasta 
Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej - aktywizacja osób w podeszłym wieku poprzez 
umożliwienie udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2009.

Zarządzenie  Nr  0151-33/09  Burmistrza  Miasta  Nowy Targ z  dnia  16  marca  2009  r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy 
Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009.

Zarządzenie  Nr 0151-34/09  Burmistrza  Miasta  Nowy Targ z  dnia  16  marca 2009 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy 
Targ w dziedzinie promocji miasta Nowy Targ w roku 2009.
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Zarządzenie nr 0151-43/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 27 kwietnia 2009 r. 
w sprawie:
rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2009.

Zarządzenie nr 0151-44/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 27 kwietnia 2009 r. 
w sprawie:
rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy  Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie promocji miasta Nowy Targ w roku 2009.

Zarządzenie  Nr  0151-53/09  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  14  maja  2009  r. 
w sprawie:  
ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej w roku 2009.

Zarządzenie nr 0151-67/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 czerwca 2009 r. 
w sprawie:  
rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych Gminy 
Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2009.

3. Na zadania objęte konkursami ofert w roku 2009 w budżecie Miasta Nowy Targ została 
przeznaczona kwota w wysokości:  867.200,00 zł z podziałem na następujące rodzaje 
zadań:

 
1) kultura fizyczna – 190.000,00 zł,
2) promocja miasta- 15.000,00 zł
3) kultura i sztuka –  140.000,00 zł, 
4) ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 150.000,00 zł,
5) pomoc i polityka społeczna – 40.000,00 zł,
6) turystyka – 2.000,00 zł,
7) pomoc społeczna – zadanie zlecone (administracja rządowa)– 313.200,00 zł,
8) edukacja – 17.000,00 zł.

4. Powyższe środki finansowe zostały rozdysponowane na realizację następujących zadań 
(poniżej przedstawiamy także informację o realizacji zadań):

1) zadania w zakresie kultury fizycznej

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy

Plan: 42.500,00 Wykonanie: 42.500,00
Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej 
hokej  na  lodzie.  W  treningach  i  zwodach  udział   wzięło  około  200  dzieci  i  młodzieży 
w różnych  kategoriach  wiekowych:  żak,  żak  młodszy,  młodzik,  junior  młodszy  i  junior. 
Z dotacji  pokryto  koszty  korzystania  z  urządzeń  i  obiektów  sportowych,  wynagrodzenia 
trenerów  oraz  koszty  transportu  i  sprzętu  zawodników.  Wszystkie  grupy  uczestniczące 
w rozgrywkach  organizowanych  przez  Polski  Związek  Hokeja  na  lodzie  odniosły  spore 
sukcesy: Klasa II i III w turnieju UKS zajęła I miejsce- Katowice listopad 2009, Klasa IV 
w turnieju finałowym UKS zajęła I miejsce Nowy Targ październik 2009, Klasy IV, V, Żacy,  
Młodzicy,  uczestniczyli  w  rozgrywkach  ligi  małopolskiej,  Żacy  w  Mistrzostwach  Polski 
zdobyli  I miejsce-  kwiecień  2009,  Młodzicy w Mistrzostwach Polski  zdobyli  III  miejsce- 
kwiecień 2009, Juniorzy Młodsi zajęli I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
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Juniorzy  Starsi  w Mistrzostwach Polski  zdobyli  I  miejsce,  I  liga  IV miejsce  i  awans  do 
Pucharu Polski.
 Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości 
42.500,00.Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Klub Sportowy „Szarotka”  

Plan: 21.600,00 zł Wykonanie: 21.545,14 zł
Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  w  dyscyplinach 
sportowych  piłka  nożna i  unihokej.  Dzięki  dotacji  zapewniono ok.  200 zawodnikom obu 
sekcji tj. piłka nożnej i unihokeja  3 treningi tyg./juniorzy, 3 treningi tyg./juniorzy młodsi, 2 
treningi  tyg.  trampkarze oraz udział  w zawodach (rozegranie ponad 120 spotkań ligowych 
przez  piłkarzy  oraz  unihokeistów  wszystkich  sekcji)  w  sezonie  2009/2010.Zapewniono 
wyjazd  na  zawody  ligowe  i  turnieje  sekcji  unihokeja  i  piłki  nożnej,  poprzez  wynajem 
autobusów  i  busów.  Pokryto  również  koszty  korzystania  z  obiektów  sportowych,  opiekę 
medyczną,  opłacono  ekwiwalenty  sędziowskie,  zakupiono  sprzęt  sportowy.  W roku  2009 
zawodnicy drużyny seniorów zdobyli  po raz 10 tytuł Mistrza Polski w unihokeju. Wygrali 
także w prestiżowym turnieju „Super Top 10” w Białymstoku. W składzie Seniorskiej Kadry 
Polski  znajduje  się  8  a  w  Juniorskiej  Reprezentacji  Polski  7 wychowanków  Klubu  KS 
„ Szarotka”, -ponadto Łukasz Chlebda, zawodnik KS „Szarotka”, na MŚ Juniorów w 2009 r. 
został  wybrany najlepszym napastnikiem i  tym samym stał  się  wizytówką klubu i  miasta 
Nowego Targu na arenie międzynarodowej. Sporym sukcesem był także pierwszy w Polsce 
zagraniczny transfer zawodnika  Michała Dziurdzika do elitarnej ligi czeskiej.
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości 
21.600,00  zł .Dotacja  została  wykorzystana  w  kwocie  21.545,14  zł.  Zadanie  zostało 
zrealizowane w 99,7%.

Klub Sportowy „Górale”  

Plan: 7.000,00zł Wykonanie:  7.000,00 zł
Kwota dotacji została wykorzystana na organizację zawodów sportowych, prowadzenie zajęć 
sportowych dla  dzieci i młodzieży należącej do KS „Górale”. Zorganizowano 5 zawodów 
w ramach  Mistrzostw Polski seniorów, 2 turnieje w ramach Mistrzostw Polski Juniorów. 
W zawodach organizowanych przez klub udział  wzięło 800 osób z czego dwie- trzecie  to 
mieszkańcy  Nowego  Targu.  Natomiast  w  zajęciach  organizowanych  dla  młodzieży 
uczestniczyło  każdorazowo ok.20-25 osób, (mieszkańcy miasta  Nowy Targ.)  Seniorzy KS 
„Górale” zdobyli Vice Mistrzostwo Polski w sezonie 2008/2009.
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości 
7.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Plan: 3.000,00 zł Wykonanie: 3.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na udział  w największym unihokejowym turnieju Czech Open 
w Pradze. W zawodach udział brało 15 zawodników z klubu KS„Górale”. Z dotacji zostały 
pokryte  koszty  noclegu  oraz  wpisowego.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przyznana 
z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00 zł. Drużyna KS „Górale” jako jedyna z  Polski 
reprezentowała nasz kraj. 
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości 
3.000,00. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100 %.

Klub Sportowy „Gorce”

Plan: 22.500,00 zł Wykonanie: 22.500,00 zł
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Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  w  dyscyplinach 
sportowych koszykówka, tenis stołowy, szachy, unihokej oraz biegi narciarskie. W zajęciach 
i szkoleniu uczestniczyły dzieci i młodzież pod kątem przygotowania do udziału w zawodach 
sportowych.  Łączna  liczba  uczestników zadania  wyniosła  158.  Prowadzono nabór  dzieci 
i młodzieży  do  poszczególnych  grup  i  dyscyplin   sportowych.  Podnoszono  ogólną 
i specjalistyczną sprawność fizyczną poprzez szkolenie w poszczególnych sekcjach. Po raz 
pierwszy Klub zgłosił do rozgrywek  Polskiego Związku Unihokeja dwie drużyny , drużynę 
seniorek  i  juniorek  młodszych  osiągając  w  obu  ligach  sukces.  Sekcja  unihokeja  kobiet 
wywalczyła brązowy medal MP a drużyna juniorek młodszych wywalczyła złoty medal i tytuł 
Mistrza Polski. 
Sekcja koszykówki dziewcząt liczy obecnie 60 zawodniczek, dziewcząt w wieku od 10 do 17 
laty. Drużyna kadetek awansowała do półfinału a, drużyna młodziczek do ćwierćfinału MP .
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości 
22.500,00. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Plan: 7.500,00zł Wykonanie: 7.500,00 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie biegu górskiego „V Gorce- 
Maraton Krościenko – Nowy Targ”. W V Biegu Górskim Gorce Maraton wystartowało 106 
biegaczy w tym 11 kobiet. Celem zorganizowania Biegu było propagowanie biegania jako 
aktywnej  formy spędzania czasu oraz promocja regionu turystycznego Miasta Nowy Targ 
i KS  Gorce.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z budżetu  miasta  kwota  w 
wysokości  7,500,00 zł.  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 
100%.

Plan: 4.500,00 zł Wykonanie: 4.500,00 zł
Dotacja  przeznaczona  została  na  realizację  zadania  publicznego  tj.  rozgrywki  ekstraklasy 
tenisa  stołowego.  Sekcja  tenisa  stołowego   KS  „Gorce”  liczy  około  50  zawodniczek  i 
zawodników z czego 23 posiada aktualna licencję PZTS. Drużyna KS „ Gorce” rozegrała 
spotkania  w  Polkowicach,  Częstochowie  i Tarnobrzegu  oraz  turnieje  w  Nowej  Rudzie  i 
Zawierciu oraz 6 spotkań ligowych na własnej sali. Klub w 2009 r. zanotował kilka sukcesów 
z których najważniejszy to awans drużyny kobiet  do ekstraklasy.  Wywalczyły go Paulina 
Kowalczyk,  Maja  Krzewicka,  Małgorzata  Kalawa,  Izabela  Godlewska  i  Aleksandra 
Mozdyniewicz.  Maja  Krzewicka  zdobyła  srebrny  medal  w grze  podwójnej  mieszanej  i 
brązowy w grze  podwójnej  MP juniorek  w Rzeszowie.  Z  dotacji  zostały  pokryte  koszty 
udziału  w  meczach  wyjazdowych  ,  wynagrodzenia  sędziowskie  oraz  zakup  sprzętu 
sportowego.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w 
wysokości  4,500,00 zł.  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 
100%. 
Uczniowski Klub Sportowy „Szarotka”  

Plan: 3.200,00zł Wykonanie: 3.200,00 zł
Dotacja została przeznaczona na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej biegi 
narciarskie oraz organizacje imprez sportowych. Z dotacji zostały pokryte koszty transportu 
zawodników na zajęcia treningowe oraz sprzętu narciarskiego. W szkoleniu uczestniczyło 12 
dzieci. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 
3200,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Plan: 2.500,00 zł Wykonanie: 2.499,99 zł
 Kwota dotacji została przeznaczona na organizację Rajdu Szlakami Papieskimi oraz imprez 
sportowo- rekreacyjnych. Rajd Szlakami Papieskimi odbył się 6 października na trasie Nowy 
Targ-  Rusinowa Polana- Kaplica MB Jaworzyńskiej- Palenica Białczańska. W rajdzie udział 
wzięło 80 osób. Celem zorganizowania Rajdu była poprawa kondycji i sprawności fizycznej 
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uczestników poprzez piesze wędrówki szlakami turystycznymi, którymi kiedyś wędrował Jan 
Paweł II. 
W ramach dotacji przeprowadzony został również turniej w unihokeja oraz rozgrywki  piłki 
siatkowej z okazji Dnia Patrona Szkoły. Na realizację w/w zadania została przyznana kwota 
2.500,00  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w  kwocie  2.499,99 zł.  Zadanie  zrealizowano 
w 99,9%.

Uczniowski Klub Sportowy „Skalny”  

Plan: 8.500,00 zł Wykonanie: 8.500,00 zł
Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  w  dyscyplinach 
sportowych  piłka  nożna,  unihokej,  koszykówki  oraz  siatkówki.  W  realizacji  zadania 
uczestniczyło  80  chłopców  i  40  dziewcząt.  UKS „Skalny”  może  pochwalić  się  licznymi 
sukcesami we współzawodnictwie sportowym z których należy wymienić I miejsce chłopców 
w Mistrzostwach Województwa i Mistrzostwach Polski w unihokeju, II miejsce dziewcząt w 
unihokeju w Mistrzostwach Powiatu oraz czołowe miejsca w turniejach piłki nożnej , piłki 
koszykowej,  piłki  siatkowej  na  terenie  miasta  i  województwa.  Na realizację  w/w zadania 
została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w wysokości   8.500,00  zł  Dotacja  została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”  

Plan: 4.500,00 zł Wykonanie: 4.500,00 zł
Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  w  dyscyplinach 
sportowych biegi narciarskie, unihokej. Szkolenie odbywało się w Gimnazjum Nr 1 w ciągu 
roku szkolnego i w wakacje ( obóz sportowy). Przyczyniło się to do upowszechniania sportu 
wśród młodzieży i podniesienia poziomu sportowego w/w sekcjach.. Treningi odbywały się 
2-3 razy w tygodniu. Szkoleniem było objęte 45 uczniów. Sekcja unihokeja zajęła III miejsce 
w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w unihokeju w Elblągu. Na realizację w/w zadania została 
przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  4.500,00  zł.   Dotacja  została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”  

Plan: 2.000,00zł Wykonanie: 2.000,00 zł
Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  prowadzenie  zajęć  sportowo-  rekreacyjnych   dla 
dzieci  i  młodzieży  należącej  do  UKS  „  Sokół”.  Zajęcia  prowadzono  3  razy  w tygodniu 
głównie  na  obiekcie  ZSZ  nr  1,  w  Parku  Miejskim,  Hali  Sportowej  „Gorce”.  Liczba 
uczestników zajęć to ok. 17 osób. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu 
miasta kwota w wysokości  2.000,00 zł.  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie 
zrealizowano w 100%.

Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza”  

Plan: 4.500,00zł Wykonanie: 4.500,00 zł
Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 
sportowych.  Treningi  piłki  nożnej  prowadzone  były  2  razy  w  tygodniu  po  2  godziny. 
W treningach  i  zawodach  uczestniczyła  70  osobowa  grupa  dzieci.  W  rozgrywkach  ligi 
międzyklasowej uczestniczyło ok. 70 uczniów z klas 3-6. W sekcji koszykówki dziewcząt 
uczestniczyło ok.20 osób z klas 3, ok.20 osób z klas 4. W realizowanych przez UKS „Tęcza” 
rozgrywkach  na  terenie  szkoły  uczestniczyło  ok.200  uczniów.  Drużyna  koszykówki 
dziewcząt  zajęła  I  miejsce  w  zawodach  powiatowych,  i  rejonowych  oraz  III  miejsce 
w zawodach wojewódzkich. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta 
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kwota  w  wysokości   4.500,00  zł.   Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie 
zrealizowano w 100%.

Uczniowski Klub Sportowy „Orkan”  

Plan: 1.500,00zł Wykonanie: 1315,00 zł
Kwota dotacji została wykorzystana na organizację 2 rajdów rowerowych dla dzieci i młodzieży 
z miasta i gminy Nowy Targ : III Rajd Rowerowy Szlakami Konfederacji Tatrzańskiej  oraz IV 
Papieski Rajd Rowerowy . W rajdach wzięło udział 120 uczestników ze Szkoły Nr 5 Nr 2, 
Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu oraz z Gimnazjów w Ludźmierzu i Waksmunda. Z dotacji 
pokryto  koszty  zabezpieczenia  wyposażenia  rowerzystów,  upominki  i  posiłki  regeneracyjne. 
Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości  1.500,00 
zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1.315,00 zł. Zadanie zrealizowano w 87,6 %.

Plan: 3.500,00zł Wykonanie: 3.500,00 zł
Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży należącej do UKS Orkan 
w dyscyplinie: tenis stołowy, biegi  narciarskie, kolarstwo górskie. Z dotacji pokryto koszty 
zorganizowania  obozu  sportowego w którym uczestniczyło  14  dzieci  z  wszystkich  sekcji 
sportowych.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota 
w wysokości  3.500,00 zł.   Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano 
w 100%.

Auto Moto-Klub „Gorce”

Plan: 3.000,00zł Wykonanie: 3.000,00 zł
Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  organizację  66  Międzynarodowego  Rajdu 
Tatrzańskiego im Kazimierza Jurkowskiego oraz przeprowadzenie V/VI Rundy Mistrzostw 
Polski  Rajdów  Obserwowanych  Trial,  Puchar  Macec  z  udziałem  zwodników  z  Europy 
Środkowej. Celem zorganizowania Rajdu była popularyzacja sportu motocyklowego wśród 
dzieci i młodzieży społeczności miasta Nowy Targ. Mistrzostwo Polski w Trialu wywalczył 
Józef Topór- Mądry z Nowego Targu. Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu 
miasta  kwota  w wysokości  3.000,00 zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w całości.  Zadanie 
zrealizowano w 100 %.

Plan: 3.000,00zł Wykonanie: 0
Dotacja  planowana  była  na  organizację  zawodów  i  treningów  w  trialu  rowerowym. 
Na realizację zadania została przyznana z budżetu miasta kwota 3000,00 zł. Klub odstąpił od 
realizacji zadania.

Stowarzyszenie Sportowe Karate „Yokozuna”  

Plan: 7.500,00 zł Wykonanie: 7.500,00 zł
Kwota dotacji  została  wykorzystana  na prowadzenie  zajęć sportowych z  zakresu dyscypliny 
karate „ Kyokushin”. Kwota dotacji została wykorzystana na propagowanie kultury fizycznej 
i zdrowej  rywalizacji  wśród  dzieci,  młodzieży  i  starszych  poprzez  prowadzenie  zajęć 
sportowych  z  zakresu  dyscypliny  karate  „Kyokushin”.  W  zawodach  sportowych  –
ogólnorozwojowych  ,  nauka  samoobrony,  techniki  karate-  70  osób.  Udział  w  zawodach 
sportowych  –  16  osób.  Z  dotacji  pokryto  także  koszty  zakupu  sprzętu  sportowego. 
Największym sukcesem w 2009 roku było zdobycie Mistrzostwa Polski i Vice Mistrzostwa 
Europy przez Ewę Pawlikowską oraz I miejsce w Pucharze Polski jednej z zawodniczek SSK 
„Yokozuna”  Na  realizację  w/w  zadania  została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota 
w wysokości  7.500,00  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w całości.  Zadanie  zrealizowano 
w 100 %.
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Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie 

Plan: 4.500,00zł Wykonanie: 4.500,00 zł
Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  w  żeglarstwie. 
W szkoleniach udział wzięło 40 dzieci z terenu Nowego Targu w wieku 9-12 lat. W regatach 
na  innych  akwenach  uczestniczyło  26  zawodników  z  PTŻ  w  wieku  9-13  lat.  W 
zorganizowanych na Jeziorze Czorsztyńskim regatach o Puchar Jana Petryli wystartowało 110 
zawodników z całej Polski.  W 2009 roku zawodnicy PTŻ uczestniczyli  w 13 regatach na 
terenie całej  Polski oraz w XV Ogólnopolskiej  Olimpiadzie Młodzieży.  Na realizację w/w 
zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 4.500,00 zł. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100 %.

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Nowym Targu  

Plan: 2.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł
Kwota dotacji została wykorzystana na organizację XIII Międzynarodowej Wystawy Psów 
Rasowych. Z dotacji pokryto koszty przygotowania oraz wydania katalogu psów rasowych 
w Nowym  Targu.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota 
w wysokości  2.000,00  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w całości.  Zadanie  zrealizowano 
w 100%.

Zakopiański Klub Karate Tradycyjnego  

Plan: 2.500,00zł Wykonanie: 2.500,00 zł
Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  na  terenie  miasta 
Nowego  Targu  w  dyscyplinie  sportowej  karate  tradycyjne.  Zajęcia  prowadzone  były 
regularnie 2 x w tygodniu na Hali Sportowej „Gorce”. Z dotacji pokryto także koszty udziału 
w  Mistrzostwach  Polski  –  Puchar  Polski  Dzieci  w  którym  uczestniczyło  20  osób.  Na 
realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 2.500,00 zł. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Uczniowski Klub Sportowy „Janosik”  

Plan: 7.000,00zł Wykonanie: 7000,00 zł
Kwota dotacji  została  wykorzystana  na szkolenie  dzieci  i  młodzieży należącej  do UKS-u 
w dyscyplinie sportowej hokej na lodzie, unihokej, piłka koszykowa.
Zajęcia  z  hokeja na lodzie  prowadzone były  przez 16 godzin w tygodniu  i  uczestniczyło 
w nich  39  dzieci,  unihokej-  6  godzin  tygodniowo  –40  dzieci,  piłka  koszykowa  6  godzin 
tygodniowo – 30 dzieci, piłka nożna – 8 godzin tygodniowo 17 dzieci.  UKS „ Janosik” zajął  
I miejsce  w  Mistrzostwach  Województwa  unihokej  chłopców,  I  miejsce  Mistrzostwa 
Województwa „ Złoty krażek”. Dotacja wykorzystana została w 100 %. Na realizację w/w 
zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 7.000,00 zł. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Kolarskie Centrum Promocyjne „Górskie Orły”  

Plan: 7.700,00zł Wykonanie: 7.700,00 zł
Kwota dotacji została wykorzystana na organizację Nowotarskiej Ligi Kolarstwa Górskiego. 
Podhalańska  Młodzieżowa  Liga  MTB  obejmowała  cztery  wyścigi  zorganizowane 
w terminach 7 maja,4 czerwca oraz 10 i  17 września,  w których wystartowało łącznie 48 
zawodników.  Celem  zadania  była  popularyzacja  kolarstwa  górskiego  wśród  młodzieży 
nowotarskiej.  Najlepsza zawodniczka Sabina Zamróźniak zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski 
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w kategorii  juniorek  młodszych.  Na  realizację  w/w zadania  została  przyznana  z  budżetu 
miasta  kwota w wysokości  7.700,00 zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w całości.  Zadanie 
zrealizowano w 100%.

Uczniowski Klub Sportowy „Gimpel”  

Plan: 1.500,00 zł Wykonanie: 1.500,00 zł
Kwota dotacji  została  wykorzystana  na szkolenie  dzieci  i  młodzieży należącej  do UKS-u 
w zakresie piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki,  lekkiej  atletyki.  Zajęcia odbywały się sali 
gimnastycznej,  boisku  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Seweryna  Goszczyńskiego 
w Nowym  Targu  oraz  Stadionie  lekkoatletycznym  przy  KS „  Gorce”.  Na realizację  w/w 
zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 1.500,00 zł. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju  

Plan: 3.600,00zł Wykonanie: 3.600,00 zł
Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  organizację  Akcji  Lato  2009.  W ramach  zadania 
doskonalono umiejętności strzeleckie oraz sprawność fizyczną podczas zdobywania odznak 
sprawności  obronnych.  Celem  zorganizowania  Akcji  Lato  2009  było  popularyzowanie 
wychowania  patriotycznego.  W  ramach  Akcji  Lato  2009  uczestniczyło  1425  dzieci.  Na 
realizację  zadania  została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  3.600,00  zł. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Plan:3000,00 zł Wykonanie: 3.000,00 zł
 Kwota dotacji  została przeznaczona na realizację zadania publicznego Liga Szkolna 2009. 
Celem  zadania  była  popularyzacja  wychowania  patriotycznego  w  grupie  oraz  współ 
rywalizacja w strzelectwie.  W zadaniu uczestniczyło  ponad 1000 osób. Na realizację w/w 
zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00 zł. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.
 
Klub Sportowy „ Szkółka Piłkarska  Górale”
 
Plan: 5.900,00  zł  Wykonanie: 5.900,00 zł
Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego- szkolenie dzieci, organizacja 
oraz uczestnictwo w turniejach piłki nożnej. Pokryto koszty udziału w turniejach piłki nożnej 
dwóch grup wiekowych  w Krakowie-  Turniej  „  Borowianka  Cup 2009”,  oraz  udziału  w 
Halowych Rozgrywkach Piłki Nożnej o mistrzostwo Krakowa. Na realizację w/w zadania 
została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  5.900,00  zł.  Dotacja  została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Kwotą  4.882,64 zł dofinansowano organizację przez Stowarzyszenie Turystyki  i  Rekreacji 
Kajakowej „Dunajec” LXVIII Spływu Kajakowego na Dunajcu im.  Tadeusza Pilarskiego, 
który odbył się 11 czerwca 2009 r. Z wyżej wymienionej kwoty pokryto obsługę ratowniczą 
uczestników prowadzoną przez WOPR, opłacono wynajem przenośnych toalet oraz kontenera 
na śmieci. W spływie wzięło udział ok. 300 kajakarzy z Polski i z zagranicy.

Dla  nowotarskich  stowarzyszeń  Burmistrz  Miasta  ufundował  i  przekazał  łącznie  172 
puchary,  które  zostały  wykorzystane  jako  nagrody  głównie  w  rozgrywkach  sportowo- 
rekreacyjnych.

2) zadania w zakresie kultury i sztuki
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Muzeum Podhalańskie PTTK
Plan: 60 000,00 Wykonanie: 60 000,00

Realizowano zadania i cele z zakresu ochrony dziedzictwa Nowego Targu i Podhala zgodnie 
ze statutem placówki, które określono w ofercie Oddziału PTTK Gorce.
- gromadzenie zbiorów
- ewidencjonowanie i opieka nad zbiorami
- edukacja i udostępnianie zbiorów
stała wystawa i organizacja wystaw czasowych min: Malarstwo Józefa Podkanowicza oraz 
„Nowy Targ na drodze do niepodległości” 
- edukacja  i udostępnianie zbiorów. W ramach tego zadania Muzeum prowadziło lekcje 

muzealne  oraz  wypożyczyło  60  rzeźb  Edwarda  Sutora  do  Galerii  Sztuki  Ludowej 
w Otrębusach. 

- Muzeum prowadziło punkt informacji turystycznej.

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu
Plan: 7 000,00 zł Wykonanie : 7 000,00 zł

Kwota dotacji została przeznaczona na organizację plenerowej imprezy cyklicznej pn. 
VII Sobótki Nowotarskie. VII Sobótki Nowotarskie odbyły się 21 czerwca 2009 r. Impreza 
ma  na  celu  popularyzację  obyczajów Nocy Świętojańskiej.  W ramach  imprezy odbył  się 
przegląd  zespołów  regionalnych,  liczne  konkursy,  gry  i  zabawy  dla  najmłodszych.  Na 
zakończenie imprezy widowiskowym elementem jest puszczanie wianków na Dunajcu oraz 
pokaz  sztucznych  ogni.  Z  uwagi  na  liczne  atrakcje  impreza  cieszy  się  dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości. Szacunkowo 
w imprezie  wzięło  udział  ok.  500 osób,  w przygotowania  zaangażowane  były  62  osoby. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Plan 7 000,00 zł Wykonanie :7 000,00 zł

Kwota dotacji została przeznaczona na organizację plenerowej imprezy cyklicznej pn. XXVII 
Zawody Narciarskie o Puchar Przechodni Związku Podhalan. Impreza odbyła się na Wyciągu 
narciarskim „Zadział”  15  lutego  2009  r.  Jest  to  impreza  sportowa  w której  biorą  udział 
członkowie  Związku  Podhalan  z  całego  Podhala.  Zawody  przeprowadzono  w  dwóch 
konkurencjach: slalom i bieg płaski. W tym roku w zawodach wystartowało 198 zawodników. 
W  przeprowadzeniu  zawodów  zaangażowanych  było  20  osób,  natomiast  nagradzaniem 
zawodników  zajęło  się  10  osób.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie 
zrealizowano w 100%.

Plan 3 000,00 zł Wykonanie: 3 000,00 zł

Kwota dotacji została przeznaczona na organizację plenerowej imprezy cyklicznej pn. Wigilia 
dla  mieszkańców Nowego Targu.  Impreza odbyła  się 20 grudnia 2009 r.  na nowotarskim 
Rynku. Podczas  imprezy zaprezentowały się zespoły regionalne z programem świątecznym, 
było  wspólne  śpiewanie  kolęd  mieszkańców  Nowego  Targu  wraz  z  Chórem  „Gorce”, 
degustacja  potraw  wigilijnych  a  także  wspaniała  atrakcja  szczególnie  dla  nowotarskich 
maluchów  w  postaci  żywej  szopki.  Celem  w/w  imprezy  jest  kultywowanie  tradycji 
bożonarodzeniowych  oraz  wspólne  kolędowanie.  Dotacja  została  wykorzystana  w całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%.

Miejski Nauczycielski Chór Gorce
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Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł

Kwota dotacji została przeznaczona na  wydanie płyty CD „Melodie Podhala” w nakładzie 
1000  szt.  prezentującej  dorobek artystyczny  w/w chóru.  Dotacja  została  wykorzystana  w 
całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł

Kwota dotacji została przeznaczona na  organizację Koncertu Noworocznego-kolędy i 
pastorałki, wiersze i powiastki z Podhala. Koncert został zorganizowany w dniu 24 stycznia 
2009 r. w sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Podczas koncertu zaprezentowano 
kolędy pastorałki oraz wiersze i powiastki z Podhala. Na widowni było ok. 300 osób. Dotacja 
została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 

Plan:1 500,00 zł Wykonanie:1 499.99 zł

Kwota dotacji została przeznaczona na  organizację koncertu pn. „Koncert w Hołdzie Ojcu 
Św. Janowi Pawłowi II”, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu 16 
października 2009 r. Był on wyrazem wdzięczności i uczczeniem 30 rocznicy wyboru Karola 
Wojtyły na papieża. W koncercie uczestniczyło ok.80 chórzystów . Zgromadzona w MOK 
publiczność ok. 400 osób. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 
100%.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie”

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 3 000,00 zł

Dotacja  została  przeznaczona  na   organizację  koncertu  pn.  Koncert  w hołdzie  Ojcu  Św. 
Janowi Pawłowi II 30-ty Koncert Chóru Podhalańskiego w 30-tą Rocznicę pobytu Ojca Św. 
W Nowym Targu.  W ramach w/w zadania 11 listopada  odbył  się koncert  dla  uczczenia 
pamięci Ojca Św. Jana Pawła II w 30-tą rocznicę pobytu w Nowym Targu. Kwota dotacji 
została przekazana na sfinansowanie publikacji w nakładzie 1000 szt. pt. „ 30 Koncertów w 
30-leciu”. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 500,00 zł

Dotacja została przeznaczona na  organizację imprezy pn. IX Wieczór Cecyliański, który 
odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury w nowym targu 22 listopada 2009 r. Jest to impreza 
cykliczna mająca na celu popularyzację muzyki chóralnej oraz pobudzanie aktywności 
kulturalnej nowotarskiego środowiska. Zbiega się ona  z uczczeniem Św. Cecyli patronki 
muzyków i śpiewaków. W IX koncercie pn. „Wieczór Cecyliański” uczestniczyło ok. 180 
osób z 11 chórów i zespołów. Widzów było ok. 400 osób. Dotacja została wykorzystana w 
całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 500,00 zł
 
 Dotacja została przeznaczona na warsztaty muzyczne,  które odbyły się w Boguszycach koło 
Wrocławia  w dniach 10-13 września 2009 r. W warsztatach wzięło udział 39 osób. Dotacja 
została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.
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Plan: 3 600,00 zł Wykonanie: 0 zł

Dotacja planowana była na  organizację koncertu pn.  „Koncert organowo-wokalny „Młodzi 
artyści  Ojcu  Św.”  Koncert  nie  został  zorganizowany  z  powodu  choroby  głównego 
wykonawcy.

Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu

Plan 1 500,00 zł Wykonanie:1 500,00 zł

Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na  nagrody  dla  finalistów  XVII   Konkurs  Poezji 
Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Wyniki Konkursu zostały ogłoszone przed pasterką 
Maryjną tj. w nocy z 14 na 15 sierpnia 2009 r. Jest to impreza cykliczna  z długą tradycją  
ciesząca  się  bardzo  dużym  zainteresowaniem  poetów  z  całej  Polski.  Liczba  uczestników 
konkursu-257 osób, liczba uczestniczących w ogłoszeniu wyników Konkursu jest szacowana 
na ok. 10 tys. Po konkursie został wydrukowany pokonkursowy „Wybór wierszy”.  Dotacja 
została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni

Plan: 4 000,00 zł Wykonanie: 4 000,00 zł

Dotacja  została  przeznaczona na  organizację  imprezy pn.  „  XII  Karnawał  na śniegu dla 
dzieci-  Memoriał  Wł.  Sięki  –  otwarte  zawody  narciarskie”.  Jest  to  cykliczna  sportowa 
impreza  o  charakterze  regionalnym  skierowana  do  dzieci  i  młodzieży  która  ma  na  celu 
promowanie narciarstwa i zdrowej rywalizacji sportowej w oprawie regionalnej. W zawodach 
uczestniczyło  ok.  150  zawodników.  W  przygotowaniu  imprezy  brali  udział  Zarząd 
Towarzystwa,  członkowie,  rodzice  i  dziadkowie.  Ogólnie  impreza  jako  widowisko 
zgromadziła ok. 650 osób. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 
100%.

Stowarzyszenie Zespół Regionalny Śwarni  

Plan: 7 000,00 zł Wykonanie: 7 000,00 zł
Dotacja  została  przeznaczona  na  realizacje  zadania  publicznego  pn.  „Muzyka  Góralska 
Wczoraj  i Dziś. Impreza została zorganizowana 17 czerwca 2009 r. w Miejskim Osrodku 
Kultury w Nowym Targu. O muzyce,  historii  i prawidłowym nazewnictwie nut góralskich i 
ich charakterystyce opowiadali Władysław Trebunia Tutka oraz Krzysztof Trebunia Tutka. 
Impreza  zakończyła  się  wspólnym  biesiadowaniem  graniem  i  śpiewaniem  prezentującym 
muzykę  z  całego  łuku  Karpat.  Przy  organizacji  imprezy  brało  udział  25  wolontariuszy  . 
Widzów zgromadzonych w patio podczas w/w imprezy było ok. 60 osób.  Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Plan :5 000,00 zł Wykonanie:5 000,00 zł

Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na  realizację  zadania  publicznego  pn.  „Obchody 
Rocznicy śmierci Jana Pawła II w ramach obchodów 30-lecia pobytu Ojca Św. w Nowym 
Targu” Zadanie było realizowane przy parafii Na Równi Szaflarskiej. Podczas obchodów tj. 2 
kwietnia 2009 r. odprawiona została msza w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II. Po 
mszy św. zorganizowano program słowno muzyczny w którym przypomniano nauczanie i 
słowa Ojca Świętego przeplatając je ulubionymi pieśniami Jana Pawła II. Wspólnej modlitwie 
towarzyszyła oprawa góralskiej muzyki. W obchodach wzięło udział ok. 1 500 osób. Kwota 
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dotacji została przeznaczona na druk plakatów i zaproszeń, wykonanie standu oraz obrazków 
z  modlitwą  o  rychłą  beatyfikację  Jana  Pawła  II  a  także  na  wynagrodzenie  za  obsługę 
muzyczna imprezy. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Plan: 6 000,00 zł Wykonanie: 6 000,00 zł

Nagranie Filmu promującego kulturę Podhala.
Z uwagi na brak realizacji celów określonych w ofercie jak również faktyczną realizację filmu 
w roku 2010 stowarzyszenie wezwano do zwrotu dotacji. 

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł

 Dotacja  została  przekazana  na  Edukację  Muzyczna  Dzieci  i  Młodzieży  w  Społecznym 
Ognisku Muzycznym w Nowym Targu w roku 2009. Średniorocznie w Społecznym Ognisku 
Muzycznym  w  Nowym  Targu  kształci  się  ok.  90  dzieci  i  młodzieży.  Zajęcia  gry  na 
instrumentach  odbywają  się  indywidualnie.  Ponadto  są  prowadzone  zajęcia  zbiorowe  z 
umuzykalnienia  i  kształcenia  słuchu.  Z  dotacji  zostało  pokryte  częściowo  wynagrodzenie 
nauczycieli w miesiącu –maj. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano 
w 100%

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu  

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie: 3 000,00  zł

Dotacja została przekazana na druk publikacji Dr Michała Bilek pt.  „ Apteki i Aptekarze 
Południowej  Małopolski”  w  nakładzie  400  szt.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%.

Plan: 3 500,00 zł Wykonanie: 3 000,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji naukowej pn. „Żołnierze majora 
Borowego” Armia Krajowa w Małopolsce i na Podhalu,  która odbyła się w dniach od 27-29 
listopada 2009 r. Konferencja odbywała się w dwóch ośrodkach szczególnie związanych z 
omawianymi wydarzeniami tj. Nowy Targ i Ochotnica Górna.  

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 2 000,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na druk publikacji zbiorowej pt. Małopolska i Podhale w latach 
Wielkiej Wojny 1914-1918 Prace Komisji Historii Wojskowości T.IV/2. Publikacja została 
wydana w nakładzie 500 egz. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano 
w 100%.

Plan: 3 800,00 zł Wykonanie: 3 800,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy plenerowej pn. II Piknik edukacyjno-
historyczny oraz plenerowa wystawa wojskowych pojazdów zabytkowych, która odbyła się 3 
maja  2009 r na nowotarskim Rynku. Było to niecodzienne spotkanie z historią połączone z 
wystawą zabytkowych pojazdów wojskowych. Ponadto odbyły się rekonstrukcje historyczne 
oraz  prezentacje  sprzętu używanego  w codziennej  służbie.  Dla najmłodszych  oprócz w/w 
atrakcji odbyły się także gry i zabawy edukacyjne i plastyczne w których wzięło udział ok. 
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200  dzieci.  Po  stronie  organizatora  w  pikniku  uczestniczyło  ok.  50  osób  i  ok.  20 
funkcjonariuszy  Straży  Pożarnej,  Straży  Granicznej  i  Policji.  Piknik  obserwowała  licznie 
zgromadzona publiczność. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 
100%.

Plan: 1 500,00 zł Wykonanie: 1 500,00 zł

Dotacja  z  przeznaczeniem  na  zorganizowanie  cyklu  wykładów  pod  hasłem  „Wieczorne 
spotkania  w Bursie  gimnazjalnej  z  Historią,  Kulturą  i  Tradycją  w tle”.  W ramach  cyklu 
odbyło się 6 wykładów o różnorodnej tematyce obejmującej zarówno dzieje Nowego Targu 
jak i regionu. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 

Plan: 1 600,00 zł Wykonanie: 0 zł

Dotacja planowana była na wykonanie Projektu badawczego „Nowotarski Wrzesień” Zadanie 
nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy związane z brakiem zabezpieczenia 
potrzebnych środków do realizacji w/w zadania ze strony Towarzystwa. 

Towarzystwo Kultury Aktywnej „ Ferment”

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie:5 000,00 zł

Dotacja  została  przekazana  na  zorganizowanie  Obchodów  „  XX-lecia  undergroundu  w 
Nowym Targu”.  W ramach w/w zadania 20 lutego 2009 r w Klubie „Dudek” odbyła się 
wystawa fotografii oraz koncert zespołów. Kwota dotacji została przeznaczona na wydanie w 
nakładzie 500 szt. publikacji pn. „ Obchody XX-lecia undergroundu w Nowym Targu” wraz 
z dołączoną  płytą  CD  dokumentującą  historie  nowoczesnej  muzyki  alternatywnej.  W 
dwudniowym koncercie uczestniczyło ok. 500 osób. Dotacja została wykorzystana w całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%.

3) Zadania w zakresie Promocji Miasta

Miejski Nauczycielski Chór Gorce
Plan: 7 500,00 zł    Wykonanie: 7 500,00 zł
 
Kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu w związku z udziałem 
Miejskiego Nauczycielskiego Chóru Gorce w Międzynarodowym Festiwalu Ballkanfolkfest 
2009 w Kiten-Bułgaria”. Festiwal odbył się w dniach od 24 .08.-04.09.2009 r. W festiwalu 
brało  udział  51  chórzystów.  Szacowana  ilość  słuchaczy  podczas  festiwalu  ok.  500  osób. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie”

Plan: 7 500,00 zł Wykonanie: 7 500,00 zł

Kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu w związku z Udziałem 
Podhalańskiego  Stowarzyszenia  Muzycznego  Chór  „Echo  Gorczańskie” 
w Międzynarodowym  Festiwalu  Pieśni  „  Harmonia”-Bułgaria.  W/w  festiwal  odbył  się  w 
dniach od 28 maja do 5 czerwca 2009 w Harmoniii- Bługaraia. W festiwalu wzięło udział 47 
chórzystów z Chóru „Echo Gorczańskie”. Szacowana ilość słuchaczy podczas festiwalu ok. 
500 osób. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.
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4) zadania w zakresie ochrony zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

NKA „Rodzina”     

Plan: 26.500 zł Wykonanie: 26.500 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  porady prawne,  X Międzynarodowy Rajd  Abstynentów, 
zajęcia  z  grupą  Dorosłych  Dzieci  Alkoholików,  opłaty  eksploatacyjne,  koszty  energii 
elektrycznej,  telefonu,  abonamentu  RTV,  środki  czystości,  art.  biurowe,  wynagrodzenie 
gospodarza  Klubu,  konferencję  z  okazji  XXV  Rocznicy  Klubu.  Do  Klubu  regularnie 
uczęszcza  41  osób,  które  spotykają  się  w  poniedziałki,  środy  i  piątki  od  godz.16-20. 
Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 26.500 zł. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Parafia św. Jadwigi Królowej

Plan: 90.000 zł Wykonanie: 90.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej wsparcia dziennego „Renovaro”, do której uczęszcza 92 wychowanków (na 
stałe  40  osób).  W  świetlicy  tworzone  są  optymalne  warunki  rozwoju  dziecka  poprzez 
różnorodne  formy  pracy  m.  in.:  muzyczne,  plastyczne,  teatralne,  taneczne.  W  okresie 
wakacyjnym  dzieci  uczestniczyły  w  kolonii  letniej.  Na  realizację  w/w  zadania  została 
przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 90.000 zł .Dotacja została wykorzystana w 
całości.  Zadanie zostało zrealizowano w 100%.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Plan: 3.500 zł Wykonanie: 3.498,41 zł.
Dotacja została przeznaczona na organizację przez Duszpasterstwo Trzeźwości „XXVI Dni 
Trzeźwości na Podhalu”, w których uczestniczyło ok. 600 osób. W ramach Dni Trzeźwości 
zostały pokryte koszty zakupu żywności. Zadanie zrealizowane w 100%.

KS „Gorce”      

Plan: 5.000 zł Wykonanie: 5.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  organizację  zajęć  sportowych  pozalekcyjnych  dla  dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia odbywały się w ilości 2 godzin tygodniowo. Grupa liczyła 
ok. 40 osób-dzieci i młodzieży z Nowego Targu przede wszystkim chłopców zamieszkałych 
w  osiedlach  blokowych,  bardzo  często  o  niskim  statusie  materialnym.  Zajęcia  od  1999 
prowadzą instruktorzy Akcji Katolickiej Parafii NSPJ.  W zajęciach uczestniczyło 40 osób. 
Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

KS „Szarotka”

Plan: 11.000,00 zł Wykonanie: 11.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  sportowe  zajęcia  pozalekcyjne  dla  dzieci  z  rodzin 
dysfunkcyjnych. Zajęcia odbywają się 8 godzin tygodniowo i uczestniczy w nich ok.80 osób. 
Celem zadania  było  zapewnienie  ciągłości  profesjonalnego  szkolenia  zawodników  dzięki 
temu stworzenie możliwości do równego dostępu do treningów i zajęć między innymi dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz stworzenie im możliwości własnego rozwoju sportowego 
i  osobowego. W zajęciach uczestniczyło  około 150 osób. Zadanie zostało zrealizowane w 
100%.
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UKS Orkan       
Plan: 4.000 zł    Wykonanie: 4.000 zł
Dotacja  została  przeznaczona  na  sportowe  zajęcia  pozalekcyjne  dla  dzieci  z  rodzin 
dysfunkcyjnych w zakresie koszykówki. W zajęciach uczestniczyło 18 dzieci. Zadanie zostało 
zrealizowane w 100%.

UKS Sokół

Plan: 1.000  Wykonanie: 1.000zł
Dotacja  została  przeznaczona na realizację  pozalekcyjnych   zajęć  sportowo-rekreacyjnych 
wychowanie  –zdrowie  -rekreacja.  W zajęciach  uczestniczyło  ok.40 osób.  Zadanie  zostało 
zrealizowane w 100%.

UKS Górale

Plan: 3.000 zł. Wykonanie: 3.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  realizację  sportowych  zajęć  pozalekcyjnych  dla  dzieci  i 
młodzieży  z  rodzin  dysfunkcyjnych-  organizację  ligi  dzikich  drużyn  w  unihokeja. 
W zajęciach uczestniczyło 18 osób. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy

Plan: 5.000 zł. Wykonanie: 4.999,99 zł.
Dotacja została przeznaczona na popularyzację łyżwiarstwa szybkiego w    Nowym Targu 
wśród  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych.  W  szkoleniu  uczestniczyło  ok.35  dzieci.  Zadanie 
zostało zrealizowane w 100%.

PTTK oddział „GORCE”

Plan: 1.000 zł. Wykonanie: 1.000 zł
Dotacja została przeznaczona na organizowanie i prowadzenie wycieczek górskich dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem  alkoholowym- zagrożonych patologiami VI Rajd Górski 
„Na Raty”. Rajd odbywa się od 01.03.2009 r. do 30.11.2009 r. na terenie Gorców, Pienin, 
Beskidu  Wyspowego  Sądeckiego  oraz  przygranicznych  na  terenie  Słowacji.  W  Rajdzie 
uczestniczyło sześć drużyn rajdowych w sumie 52 osoby plus  członkowie rodzin. Zadanie 
zostało zrealizowane w 100%.

5) zadania w zakresie pomocy i polityki społecznej

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Nowy Targ

Plan: 30.000 zł  Wykonanie: 30.000 zł.
Dotacja została przeznaczona na działalność stołówki na terenie ośrodka PKPS w Nowym 
Targu.(przygotowanie  i  wydawanie  posiłków  dla  osób  niezaradnych  życiowo 
i potrzebujących). Ze stołówki codziennie korzystają osoby bezdomne, niezaradne życiowo 
i potrzebujące ok. 330 osób rocznie. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym Oddział  Nowy 
Targ

Plan: 313.200 zł Wykonanie: 313.200 zł.
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Dotacja  celowa  pozyskana  od  Wojewody Małopolskiego  na  działalność  Środowiskowego 
Domu  Samopomocy  dla  osób  upośledzonych  intelektualnie  prowadzonego  przez  Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Nowy Targ. Do zadań 
ŚDS należy:

- prowadzenie  zajęć  terapeutycznych,  dzięki  którym  uczestnicy  mogli 
nabywać,  rozwijać  i  podtrzymywać  umiejętności  niezbędne  do  jak  najbardziej 
samodzielnego funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo,
- prowadzenie treningów w zakresie w zakresie umiejętności społecznych
- zapewnienie rehabilitacji ruchowej i gimnastyki ogólnorozwojowej
- prowadzenie terapii psychologicznej
- odciążenie w opiece i udzielenie wsparcia psychicznego rodzinom osób 
niepełnosprawnych.

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Plan: 10.000 zł Wykonanie: 10.000 zł
Dotacja przeznaczona na aktywizację osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału 
w  zajęciach  Uniwersytetu  III  Wieku.  Uniwersytet  zrzesza  120  osób,  które  aktywnie 
uczestniczą: w seminariach, w wykładach z języka angielskiego i słowackiego,  w kursach 
obsługi komputera, w zajęciach rehabilitacyjno-relaksacyjnych w warsztatach malarskich , w 
wycieczkach pieszych i  wyjazdach edukacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

6). Zadania w zakresie turystyki 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „GORCE”   

Plan: 1.500,00 Wykonanie: 1462,09
Dotacja została przeznaczona na organizację imprez PTTK Oddział  „Gorce” tj. Eliminacje 
oddziałowe  XXXVII  Ogólnopolskiego  Młodzieżowego  Turnieju  Turystyczno- 
Krajoznawczego, XXVII Młodzieżowego Rajdu Górskiego „ Powstania Chochołowskiego, 
III Rajdu Górskiego „ Barwy Jesieni”, IX Regionalny Konkurs Wiedzy o Spiszu i Podhalu dla 
gimnazjów. Ogółem we wszystkich 4 imprezach wzięło udział 206 osób z czego 160 to dzieci 
i  młodzież.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w 
wysokości  2.000,00.Dotacja  została  wykorzystana  w  kwocie  1.462,09.  Zadanie  zostało 
zrealizowane w 73 %.

UKS „ Orkan”

Plan: 500,00 Wykonanie: 0
Dotacja  została  przeznaczona  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  turystyki  tj. 
organizację I Ogólnopolskiego Rajdu Turystycznego „Szlakami Kuby”. Na realizację zadania 
została przyznana z budżetu miasta kwota 500,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi 
na zły stan zdrowia Zleceniobiorcy, który uniemożliwiał przeprowadzenie w/w zadania.  

6). zadania w zakresie edukacji

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Oddział Nowy 
Targ. 

Plan: 17.000,00 zł Wykonanie: 17.000,00 zł.
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Dotacja  została  przeznaczona  na  transport  i  opiekę  w  trakcie  dowozu  uczniów 
niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym 
Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego. 

5.) W roku 2009 po raz pierwszy  opracowano i wdrożono procedurę udzielania przez Gminę 
Miasto  Nowy  Targ   pożyczek  dla  stowarzyszeń  aplikujących  o  środki  pomocowe. 
Pożyczki  udzielane  są  na  realizację  zadań  statutowych  w zakresie  kultury  fizycznej  i 
sportu  oraz  kultury  i  ochrony  dziedzictwa  narodowego,  a  finansowanych  z funduszy 
pomocowych .Z powyższej formy pomocy skorzystało Stowarzyszenie Muzyczne „ Chór 
Echo Gorczańskie”, któremu Gmina Miasto Nowy Targ , Uchwałą Rady Miasta udzieliła 
ze środków budżetu miasta  pożyczki długoterminowej na realizację mikroprojektu pt.” 
„Wspólne kolędy polsko-słowackiego pogranicza” .Kwota pożyczki wynosi 140.000,00 
zł. W 2009 r. kwota została zrealizowana w wysokości 30.000zł , w bieżącym roku będzie 
realizowana w wysokości 110.000,00 zł

.

IV. Współpraca pozafinansowa.
 
Współpraca pozafinansowa Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywała się na podstawie 
Rozdziału II Karty tj. Cele i formy współpracy i obejmowała m. in. następujące formy:

1. wzajemne informowanie się o planowanych działaniach
2. konsultowanie  projektów aktów prawnych  w dziedzinach dotyczących  organizacji 

pozarządowych, użyczenie lub wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali 
i budynków komunalnych

3. udostępnianie lokali na spotkania organizacji pozarządowych;
4. współdziałanie  w  pozyskiwaniu  środków  finansowych  z  innych  źródeł  niż  budżet 

Miasta Nowy Targ
5. promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach
6. udostępnienie im miejsca na stronach internetowych Miasta
7. Tworzenie i koordynacja kalendarza imprez organizowanych przez NGO;
8. Umożliwienie konsultacji  merytorycznej  przed złożeniem oferty konkursowej przez 

organizacje;
9. Udział  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  w  posiedzeniach  komisji 

konkursowych w charakterze obserwatorów z głosem doradczym;
10. Funkcjonowanie  zakładki  na  stronie  www.nowytarg.pl pn.  „Organizacje 

pozarządowe”.
11. Aktualizowanie  przez  Wydział   Infrastruktury  Społecznej  i  Promocji  „mapy 

aktywności”-  banku  informacji  o  działających  na  terenie  Miasta  organizacjach 
pozarządowych 

Ponadto  w  ramach  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  zostały  zorganizowane 
szkolenia o następującej tematyce:
- „Obowiązki sprawozdawcze w Organizacji Pożytku Publicznego”
Szkolenie  odbyło  się  w  ramach  projektu  „Małopolski  Ośrodek  Wsparcia  Organizacji 
Pozarządowych w okręgu nowotarskim”. Organizatorem szkolenia był Burmistrz Miasta Nowy 
Targ oraz Biuro Inicjatyw Społecznych. Problematyka szkolenia dotyczyła zagadnień związanych 
z obowiązkami spoczywającymi na organizacjach pożytku publicznego. 
Szkolenie  odbyło  się  w  dniu  2  października  2009  r.  w  Urzędzie  Miasta  Nowy  Targ-
prowadzenie Anna Mazgaj 
-„Jak uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego” 
Organizatorem szkolenia był Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz Biuro Inicjatyw Społecznych.
Szkolenie poświęcone możliwości uzyskania przez stowarzyszenia statusu organizacji 
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pożytku publicznego.
Szkolenie   odbyło  się  w  dniu  26  listopada  2009  r.  w  Urzędzie  Miasta  Nowy  Targ- 
prowadzenie Tomasz Ottko.
-szkolenie  w  sprawie  pozyskiwania  środków  pomocowych w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
Spotkanie  dotyczyło  oferty  Regionalnego  Ośrodka  Europejskiego  Funduszu  Społecznego. 
Miasto Nowy Targ jest partnerem Ośrodka w zakresie udzielania konsultacji organizacjom 
aplikującym o środki pomocowe  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W  ramach  współpracy  z  organizacjami  odbyły  się  dwa  spotkania  Zespołu 
Konsultacyjnego działającego na podstawie: Zarządzenia nr 0151-62/09 Burmistrza Miasta 
Nowego  Targu  z  dnia  2  czerwca  2009  r.  Pierwsze  poświęcone  było  zaopiniowaniu 
sprawozdania  za  rok  2008  dotyczącego  realizacji  „Programu  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi  za  rok  2008.”  Sprawozdanie  zostało  jednogłośnie  przyjęte  i  przedłożone 
Radzie Miasta do akceptacji.  Drugie spotkanie Zespołu Konsultacyjnego poświęcone było 
zaopiniowaniu  projektu  Burmistrza  Miasta  uchwały  w  sprawie  „Rocznego  Programu 
Współpracy Miasta Nowego Targu z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”. 

W 2009 roku zorganizowano po raz trzeci  „święta wolontariatu” pod nazwą:  III Nowotarski 
Dzień Wolontariusza (5 grudnia 2009 r.)
 Nowotarski Dzień Wolontariatu jest finałem kilku przedsięwzięć promujących ideę 
wolontariatu, zmierzających do pokazania i uhonorowania ludzi, którzy wcielają ją w życie.

Nowotarski Dzień Wolontariusza 2009, który odbył się pod honorowym patronatem Marka 
Fryźlewicza  –  Burmistrza  Miasta  Nowego Targu oraz  patronatem medialnym  „Dziennika 
Polskiego” i „Tygodnika Podhalańskiego”.
Najbardziej  wyczekiwanym  punktem  programu  Dnia,  a  zarazem  najważniejszym  było 
rozstrzygniecie plebiscytu „Aktywny 2009”, na wolontariusza roku. Plebiscyt miał na celu :
● wskazanie,  przedstawienie  i  uhonorowanie  osób,  które  zdecydowały  się  na  działalność 
wolontaryjną;
● stworzenie  możliwości  zaprezentowania  społeczności  lokalnej  pozytywnego  wizerunku 
wolontariuszy, akcji wolontaryjnych, podzielenia się swoimi refleksjami na ich temat;
● promocję działań wolontaryjnych. 
 Z szeregu finalistów plebiscytu :  pani Maria Kopytek, pani Anna Tylka, Jolanta Urbaniak ,  
Zbigniew Krauzowicz, Grupa Rekonstrukcji Historycznych „ Podhale w Ogniu”, Koło Caritas 
przy ZSE w Nowym Targu ;największą liczbę głosów 222 ( z blisko 711), a zarazem tytuł 
Aktywny  2009  przypadł:  pani  Marii  Kopytek-jednej  z  głównych  inicjatorek  powołania 
Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  w  Nowym  Targu.  Blisko  zaszczytnego  tytuły  była  też 
zaangażowana  w  działalność  społeczno-  edukacyjną  Grupa  Rekonstrukcji  Historycznej 
„  Podhale  w  Ogniu”.  Głosy  można  było  oddawać  przez  miesiąc  listopad  korzystając  z 
kuponów  drukowanych  w  „Dzienniku  Polskim”  i  „Tygodniku  Podhalańskim”,  a  także 
kuponów przygotowanych i dostępnych w Miejskim Ośrodku Kultury.

W ramach Dnia rozstrzygnięto także dwa konkursy: „Nowotarski Dobroczynca” oraz 
„ Dlaczego  jestem/nie  jestem  wolontariuszem?”  W  pierwszym  konkursie  brali  udział: 
Autoryzowany Przedstawiciel Plus GSM Nowy Targ, Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, 
Gospodarstwo  Agroturystyczne  „Juhasik”  w  Sieniawie,  Restauracja  „Halka”  Stanisława 
Węglarza  w  Szczwnicy,  firma  Kegel  Błażusiak  Sp.z.oo.w  Nowym  Targu.  Ta  ostatnia 
odebrała najwyższe laury. Jury zwróciło tu uwagę na systematyczność pomocy, dobre serce 
i dołożenie wszelkich starań, aby potrzebujący ludzie otrzymali pomoc. Laureat to wiodący 
polski  producent  profesjonalnej  odzieży i  obuwia do pracy oraz pokrowców i akcesoriów 
samochodowych.
 W drugim na esej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych laureatem została Joanna Piróg 
z kl. II B z publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Czarnym Dunajcu.
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Corocznie  Gmina  Miasto  Nowy  Targ  bierze  udział  w  konkursie  „Małopolskie  Wektory 
Współpracy”.  Konkurs  ten  organizowany  jest  przez  Małopolski  Instytut  Samorządu 
Terytorialnego  i  Administracji  oraz  Marszałka  Województwa  Małopolskiego,  który  jest 
Honorowym  Patronatem.  Konkurs  ma  na  celu  wspieranie  rozwoju  społeczeństwa 
obywatelskiego  poprzez  doskonalenie  zasad  i  form  współpracy  pomiędzy  jednostkami 
samorządu  a  organizacjami  pozarządowymi.  Miasto  Nowy  Targ  zostało  laureatem 
„ Wektorów Współpracy zajmując IV miejsce spośród małopolskich gmin biorących udział 
w konkursie.

V. Postanowienia końcowe
 Powyższe  sprawozdanie  zostało  pozytywnie  zaopiniowane  przez  Zespół  Konsultacyjny 
ds. współpracy  z organizacjami  pozarządowych  na  posiedzeniu  w  dniu  8  marca  2010  r.,  a 
następnie przedłożone w formie informacji Radzie Miasta Nowego Targu.
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