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I. Definicje 
Program - należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy samorządu Miasta Nowy Targ 
z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku uchwalony dnia 21 września 2009 r. Uchwałą 
XXXVI/418/09  Rady  Miasta Nowego Targu Targ zmienionego Uchwałą Nr XXXIX/451/09 
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2009 r. 
 
Ustawa - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity z 2010 r. Dz .U. Nr 234, poz 1536)  
 
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 2010” uchwalony 
dnia 21 września 2009 r. Uchwałą XXXI/418/09 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, promowanie miasta podczas wyjazdów, 
f. organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przez uczniowskie 

kluby sportowe. 

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

a. Wspieranie lokalnych inicjatyw artystycznych i kulturalnych wzbogacających ofertę   
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  kulturalną Miasta,  

b. organizowanie imprez kulturalnych,  wystaw, plenerów malarskich i fotograficznych i 
innych działań z zakresu sztuk wizualnych, organizowanie lub udział w festiwalach, 
przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, innych 
wyjazdach na zewnątrz mających charakter promocji miasta, 

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. 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. 
d. Aktywizacja osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału w zajęciach 

prowadzonych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 

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  jej podstawie Burmistrz Miasta każdorazowo powołuje komisje ds. rozstrzygania 
otwartych konkursów ofert.  
W celu realizacji Programu Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nowy Targ ogłoszono 
i rozstrzygnięto następujące konkursy ofert:  
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Zarządzenie Nr 0151-127/09Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 listopada 2009 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 2010. 
  
 
Zarządzenie Nr 0151-128/09Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 listopada 2009 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 2010 
 
Zarządzenie Nr 0151-130/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 listopada 2009 r. 
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 2010 
 
Zarządzenie Nr 0151-135/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 listopada 2009 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia konkursu na realizację w 2010r. 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 0151-144/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 grudnia 2009 r. 
w sprawie:  
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy 
Targ w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010. 
 
Zarządzenie nr 0151-145/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 grudnia 2009 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy 
Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2010. 
 
 
Zarządzenie Nr 0151-146/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 grudnia 2009 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ 
w zakresie kultury fizycznej w roku 2010. 
 
Zarządzenie Nr 0151-147/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 grudnia 2009 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ 
w zakresie turystyki w roku 2010. 
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Zarządzenie Nr 0151 - 154/09Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2009 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 2010. 
 
 
Zarządzenie Nr 0151-155/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2009 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 
2010. 
 
Zarządzenie Nr 0151 -156 /09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2009 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 w roku 2010. 
 
Zarządzenie Nr 0151 - 157 /09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 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 2010 
 
Zarządzenie Nr 0151-158/2009Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie: 
 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2010. 
 
Zarządzenie nr 0151-19/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 stycznia 2010 r. 
w sprawie: 
 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2010. 
 
Zarządzenie nr 0151-20/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 stycznia 
2010 r. w sprawie: 
 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie turystyki w roku 2010. 
 
Zarządzenie Nr 0151 - 21 /10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 stycznia 
2010 r. w sprawie:  
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010 
 
Zarządzenie nr 0151-22/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie:  
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2010. 
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Zarządzenie Nr 0151-76/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 maja 2010r. 
w sprawie: 
 ogłoszenia konkursu na realizację w 2010r. 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 0151-87/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 czerwca 2010 r. 
w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej w roku 2010. 
 
 
Zarządzenie Nr 0151-105/2010 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2010 r. 
w sprawie:  
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2010 
 
Zarządzenie nr 0151-113/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 2 sierpnia 2010 r. 
w sprawie:  
rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2010. 
 
Zarządzenie Nr 0151-132/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 września 2010 r. 
w sprawie:  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy 
Targ w zakresie pomocy społecznej – otworzenie Stacji Opieki, świadczącej usługi w postaci 
opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2010 
 
 
Zarządzenie Nr 0151 -146 /10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 października 
2010 r. w sprawie: 
 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta 
Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – otworzenie Stacji Opieki 
świadczącej usługi w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz 
rehabilitacji leczniczej w roku 2010. 
 
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2010 r. pojawiła się możliwość zlecania 
realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w 
art.3 ust.3. w tzw. trybie małych zleceń. 
Gmina Miasto Nowy Targ w/w trybie powierzyła realizację zadania publicznego 
„ Miejskiemu Nauczycielskiemu Chórowi „ Gorce” pn. „ Prezentacja Podhala, Nowego Targu 
i Polski wśród Poloni w Grecji.  
 
Na zadania objęte konkursami ofert w roku 2010 w budżecie Miasta Nowy Targ została 
przeznaczona kwota w wysokości: 874.790,00  zł z podziałem na następujące rodzaje zadań: 
  

1) kultura fizyczna – 195.000,00 zł, 
2) promocja miasta- 15.000,00 zł 
3) kultura i sztuka –  80.500,00 zł,  
4) ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi –160.000,00 zł, 
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5) pomoc społeczna – 70.000,00 zł, 
6) turystyka – 2.000,00 zł, 
7) pomoc społeczna – zadanie zlecone (administracja rządowa)– 326.340,00 zł, 
8) edukacja – 25.950,00 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 otrzymał dotację w wysokości 40.000,00  na 
realizację zadania: 
 

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych hokej na lodzie i unihokej. 
 

Plan: 40.000,00    Wykonanie: 40.000,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach 
sportowych hokej na lodzie i unihokej. W treningach i zwodach udział  wzięło około 210 
dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych: żak, żak młodszy, młodzik, junior 
młodszy i junior w hokeju na lodzie. Z dotacji pokryto koszty korzystania z urządzeń 
i obiektów sportowych, wynagrodzenia trenerów oraz koszty transportu na zawody i zakupu 
sprzętu dla zawodników. Do największych sukcesów MMKS Podhale w 2010 r. należy 
zdobycie Mistrzostwa Polski Juniorów,  Mistrzostwa Polski Żaków oraz zajęcie II miejsca w 
Mistrzostwach Seniorów w unihokeju kobiet. Na realizację w/w zadania została przeznaczona 
z budżetu miasta kwota w wysokości 40.000,00. Dotacja została wykorzystana w całości. 
Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 
 
 
Klub Sportowy „Szarotka”  otrzymał dotację w wysokości 9.000,00  z przeznaczeniem 
na realizację zadań: 
 
Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS „ Szarotka” w unihokeja oraz udział 
w zawodach. 
 

Plan: 5.000,00    Wykonanie: 5.000,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS 
„Szarotka” w unihokeja oraz na udział w zawodach. Dzięki dotacji w treningach bierze 
czynny udział około 50 osób, a w meczach uczestniczy 36 zawodników. Klub brał udział 
w zawodach na szczeblu Mistrzostw Polski i w zakończonym sezonie osiągnął 11 tytuł 
mistrzowski z rzędu w kategorii Seniorów oraz szóste miejsce w Polsce w kategorii Juniorów. 
Ze środków z dotacji: zapewniono wykwalifikowaną kadrę trenerską podczas wszystkich 
zawodów oraz wyjazdów, opłacono ekwiwalenty sędziowskie, doposażono sekcje Juniorek w 
brakujący sprzęt. W sezonie 2009/2010 zawodnicy po raz 11 z rzędu zdobyli  tytuł Mistrza 
Polski w unihokeju.  
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Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 
5.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane 
w 100,00%. 
 
Udział w Turnieju Stupava Cup 2010 
 

Plan: 4.000,00    Wykonanie: 4.000,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyn 
juniorskich w Międzynarodowym Turnieju Stupava Cup 2010. W turnieju udział wzięły dwie 
drużyny juniorów i juniorek. Drużyna Juniorska zajęła 7 miejsce w całym turnieju. Drużyna 
Juniorek mimo najmłodszego składu zajęła 2 miejsce. Dzięki dotacji zawodnicy 
i zawodniczki mogli godnie reprezentować Miasto. Z dotacji zapłacono nocleg i wyżywienie 
31 zawodników i zawodniczek, dofinansowano transport, zakupiono dresy z logo miasta. Na 
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 4.000,00 
zł . Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%. 
 
 
 
Klub Sportowy „Górale ” otrzymał dotację w wysokości 12.000,00  z przeznaczeniem na 
realizację zadań: 
 
Udział w zawodach Polskiego Związku Unihokeja 
 

Plan: 6.000,00    Wykonanie:  6.000,00 
Kwota dotacji została wykorzystana na udział w zawodach Polskiego Związku Unihokeja 
oraz na zakup sprzętu sportowego.  W zawodach organizowanych przez klub udział wzięło 
łącznie 80 osób. Zawodnicy w wieku młodzieżowym uczestniczyli łącznie w czternastu 
dwudniowych turniejach. Klub w 2010 r. awansował do turnieju finałowego młodzików, 
w którym wywalczył Vice Mistrzostwo Polski. Obecnie młodzicy, juniorzy i seniorzy 
uczestniczą w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja. Na realizację w/w zadania została 
przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 6.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana 
w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 

Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych  
 

Plan: 3.000,00    Wykonanie: 3.000,00 
 

Dotacja została przeznaczona na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych (obsługa 
trenerska). Klub organizował zajęcia 4 razy w tygodniu po 2 godziny w trzech kategoriach : 
młodzicy, junior, junior starszy. Na treningach uczestniczyło ok.40 dzieci i młodzieży 
z Nowego Targu. 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 %. 
 

Organizacja Turnieju Mikołajkowego dla dzieci oraz Turnieju Dzikich Drużyn 
 

Plan: 3.000,00    Wykonanie: 3.000,00 
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Dotacja została przeznaczona na organizację Turnieju Mikołajkowego dla dzieci oraz 
Turnieju Dzikich Drużyn. W turniejach udział wzięło ponad 100 osób. Z dotacji pokryto 
koszty obsługi trenerskiej. 
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”  otrzymał dotację w wysokości 29.700,00 z przeznaczeniem 
na realizację zadań: 
 
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych : koszykówka, tenis stołowy, 
unihokej oraz biegi narciarskie 
 

Plan: 22.200,00     Wykonanie: 22.200,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach 
sportowych: koszykówka, tenis stołowy, unihokej oraz biegi narciarskie. W zajęciach 
i szkoleniu uczestniczyły dzieci i młodzież pod kątem przygotowania do udziału w zawodach 
sportowych. Zajęcia prowadzone były przez trenerów.  W zajęciach sekcji tenisa stołowego 
uczestniczyło 36 zawodników, koszykówki 50 osób, narciarstwa biegowego 15 osób.  
Podnoszono ogólną i specjalistyczną sprawność fizyczną poprzez szkolenie w 
poszczególnych sekcjach. W sezonie 2009/2010 KS „Gorce” zanotowano kilka wydarzeń z 
których najważniejszy to start drużyny kobiet w ekstraklasie tenisa stołowego. Zawodnicza 
Klubu Maja Krzewicka zdobyła brązowy medal w grze pojedynczej i w grze podwójnej MP 
juniorek. Ponadto w finałach Mistrzostw Polski wystąpili: Mikołaj Kierski – MP seniorów, 
Damian Magulski- MP młodzików. W sekcji koszykówki drużyna młodziczek awansowała do 
półfinału Mistrzostw Polski. W sekcji unihokeja drużyna juniorek w rozgrywkach o 
Mistrzostwo Polski wywalczyła 8 miejsce /juniorki starsze/ oraz zakończyły rywalizację 
w półfinale MP / juniorki/.  Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta 
kwota w wysokości 22.200,00. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie 
zrealizowano w 100%. 
 
 
 
Przeprowadzenie biegu górskiego „V Gorce- Maraton Krościenko – Nowy Targ”.   
 

Plan: 7.500,00     Wykonanie: 7.500,00 
 
Dotacja została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie biegu górskiego „V Gorce- 
Maraton Krościenko – Nowy Targ”. W VI Biegu Górskim Gorce Maraton wystartowało 119   
zawodników. Celem zorganizowania Biegu było propagowanie biegania jako aktywnej formy 
spędzania czasu oraz promocja regionu turystycznego Miasta Nowy Targ i KS Gorce, które 
zostały osiągnięte. 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%. 
 
Stowarzyszenie Sportowe Karate „Yokozuna” otrzymało dotację w wysokości 
7.500,00 z przeznaczeniem na realizacje zadania: 
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Organizacja imprez z zakresu dyscypliny karate „ Kyokushin” 
 

Plan: 7.500,00    Wykonanie: 7.500,00 
 

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych z 
zakresu dyscypliny karate „Kyokushin” oraz na zakup 23 szt. dresów z logo miasta. W czasie 
realizacji zadania zorganizowano min.  VIII Turniej Młodzieżowy pod Patronatem Burmistrza 
Miasta Nowy Targ, w którym udział wzięło126 zawodników. W zajęciach sportowych 
prowadzonych przez SSK „Yokozuna” udział bierze 70 osób. Członkowie Stowarzyszenia 
brali udział w turniejach rangi krajowej. W Mistrzostwach Polski Juniorów, zawodniczka 
SSK „Yokozuna” zajęła II miejsce.  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 % 
 
 
 
Nowotarski Klub Piłkarski „ Podhale ”  otrzymał dotację w wysokości 16.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Organizacja i prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie 
sportowej piłka nożna 
 

Plan: 16.000,00     Wykonanie: 16.000,00 
 
Dotacja została przeznaczona na organizację i prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla 
dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej piłka nożna. Z dotacji zostały pokryte koszty 
sędziowskie, wynajmu obiektów sportowych, koszty przejazdów, zakupu sprzętu sportowego, 
zgłoszenia wpisowe.  
Ze szkolenia korzystało ok.100 osób z grup juniorskich. Dzięki dotacji zapewniono treningi tj, 
3 treningi w tygodniu/ juniorzy młodzi, 2 trening w tyg./ trampkarze, oraz udział w zawodach, 
spotkaniach ligowych. Drużyna Juniorów Młodszych  zajęła pierwsze miejsce po rundzie 
jesiennej na szczeblu PPPN, Drużyna Seniorów występująca w Klasie B również po rundzie 
jesiennej zajmuje pierwsze miejsce z realnymi szansami na awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej. W drużynie tej z powodzeniem grają młodzi zawodnicy w wieku 16-21 lat. 
Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości  
16.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 

 
 

Uczniowski Klub Sportowy „Szarotka”  otrzymał dotację w wysokości 6.700,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej biegi narciarskie. 
 

Plan: 6.700,00     Wykonanie: 6.700,00 
 
Dotacja została przeznaczona na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej biegi 
narciarskie oraz organizację imprez sportowych tj. rajdy piesze w Tatry oraz rajdy narciarskie 
w Gorce. Z dotacji zostały pokryte koszty transportu uczestników, usługi przewodnika, 
wyżywienie. Z dotacji pokryto również koszty zakupu sprzętu sportowego. W  rajdzie i 
treningach uczestniczyło 60 dzieci. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu 
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miasta kwota w wysokości 6.700,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie 
zrealizowano w 100%. 
 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”  otrzymał dotację w wysokości 4.500,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych biegi narciarskie i unihokej. 
 
 

Plan: 4.500,00     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, co zaowocowało 
zajęciem III miejsca w ogólnopolskiej Gimnazjadzie w unihokeja juniorów młodszych.  
Treningi odbywały się 2-3 razy w tygodniu. Szkoleniem było objętych 42 uczniów. 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”  otrzymał dotację w wysokości 2.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych  dla dzieci i młodzieży należącej do UKS „Sokół”. 
 

Plan: 2.000,00     Wykonanie: 2.000,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na, prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych  dla 
dzieci i młodzieży należącej do UKS „Sokół”. Zajęcia prowadzono 3 x w tygodniu głównie 
na obiekcie Zespół Szkół Nr 1 w Parku Miejskim, Hali Sportowej „Gorce”. Liczba 
uczestników zajęć to 17 osób. W imprezach sportowych organizowanych przez UKS 
„Sokół”- 40 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” otrzymał dotację w wysokości 4.500,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. 
 
 

Plan: 4.500,00     Wykonanie: 4.500,00  
 

Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach 
sportowych. Treningi piłki nożnej prowadzone były 2 razy w tygodniu. W treningach i 
zawodach uczestniczyła 70 osobowa grupa dzieci. W rozgrywkach ligi międzyklasowej w 
piłce nożnej uczestniczyli uczniowie 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 udział wzięło ok. 200 uczniów. Z dotacji zakupiono także 



 12 

sprzęt niezbędny do przeprowadzenia treningów. W Nowotarskiej Lidze Piłki Nożnej Szkół  
Podstawowych  UKS „Tęcza” zajął I miejsce. Drużyna piłki nożnej dziewcząt zajęła II 
miejsce w zawodach wojewódzkich natomiast I miejsce w  zawodach powiatowych, drużyna 
piłki nożnej halowej chłopców zajęła III miejsce w zawodach powiatowych.  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 „Orkan”  otrzymał dotację w wysokości 4.500,00 
z przeznaczeniem na realizację zadań: 
 
Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do UKS „Orkan” w dyscyplinie sportowej: tenis stołowy, 
biegi narciarskie, rajdy rowerowe MTB. 
 

Plan: 3.000,00     Wykonanie: 3.000,00 
 

Dotacja została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży należącej do UKS „Orkan” 
w dyscyplinie sportowej: tenis stołowy, biegi narciarskie, rajdy rowerowe MTB. Z dotacji 
pokryto koszty wyjazdów na zawody sportowe oraz treningi a także zakup sprzętu sportowego. 
W zajęciach uczestniczyło 80 dzieci. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu 
miasta kwota w wysokości  3.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w  całości. Zadanie 
zrealizowano w 100 %. 
 
Zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych tj. Rajd Papieski oraz Rajd Szlakiem 
Konfederacji Tatrzańskiej 
 

Plan: 1.500,00     Wykonanie: 1.500,00 
 

Kwota dotacji została wykorzystana na zorganizowanie dwóch rajdów rowerowych tj. Rajd 
Papieski oraz Rajd Szlakiem Konfederacji Tatrzańskiej w których brali udział uczniowie szkół 
Miasta i Gminy Nowy Targ. tj. ze szkół podst. Nr 2, gimnazjum z Ludźmierza i Waksmunda  
łącznie ok. 120 dzieci. Z dotacji pokryto koszty zakupu upominków, nagród, prowiantu oraz 
wyposażenia i zabezpieczenia rowerzystów. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z 
budżetu miasta kwota w wysokości 1.500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w  całości. 
Zadanie zrealizowano w 100 %. 
 
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”  otrzymał dotację w wysokości 3.500,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Prowadzenie zajęć sportowych z koszykówki dla dzieci i młodzieży 
 
 

Plan: 3.500,00     Wykonanie: 3.500,00 
 

Kwota dotacji została wykorzystana na prowadzenie zajęć sportowych z koszykówki dla 
dzieci i młodzieży w dwóch grupach ( łącznie 36 zawodników). Treningi prowadzone były 
regularnie- grupa starsza 4 x 1,5 h tygodniowo, grupa młodsza 2 x 1 h tygodniowo.  
Zawodnicy brali udział w rozgrywkach Małopolskiej Ligi Koszykówki. Zostali Mistrzami 
w minikoszykówce, Mistrzami Powiatu Nowotarskiego oraz Mistrzami Rejonu 
Nowotarskiego.  Z dotacji pokryto koszty wyjazdów na turnieje oraz wynagrodzenia trenera. 
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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%. 
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał dotację w wysokości 3.000,00 z przeznaczeniem 
na realizację zadania: 
 
Udział UTW w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
 

Plan: 3.000,00     Wykonanie:2997,55 
 

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów udziału UTW w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Z dotacji pokryto koszty: transportu, zakupu 
koszulek i czapeczek oraz koszty ubezpieczenia. W olimpiadzie uczestniczyły 42 osoby.  Na 
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00 
zł.  Dotacja została wykorzystana w kwocie 2.997,55 zł. Zadanie zrealizowano w 99.92%. 
 
 
 
Klub Sportowy „Wiaterni”  otrzymał dotację w wysokości 3.000,00 z przeznaczeniem na 
realizację zadania: 
 
Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie 
 
 

Plan: 3.000,00     Wykonanie: 3.000,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie. 
Przeprowadzono szkolenie podstawowe teoretyczne i praktyczne w klasie Optymist. W 
szkoleniu udział wzięło 40 dzieci z terenu Nowego Targu . W regatach na innych akwenach 
niż Jezioro Czorsztyńskie uczestniczyło 16 dzieci. Zawodnicy KS „Wiaterni” w sezonie 2010 
zdobyli 23 medalowe miejsca w regatach ogólnopolskich. 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 %. 
 
 
Auto Moto-Klub „Gorce”  otrzymał dotację w wysokości 5.000,00 z przeznaczeniem na 
realizację zadań: 
 
Organizacja 67 Międzynarodowego Rajdu Tatrzańskiego im Kazimierza Jurkowskiego oraz 
przeprowadzenie V-VI Mistrzostw Polski Trial 
 

Plan: 3.000,00     Wykonanie: 3.000,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na organizację 67 Międzynarodowego Rajdu 
Tatrzańskiego im Kazimierza Jurkowskiego oraz przeprowadzenie V-VI  Mistrzostw Polski 
Trial w której udział wzięło 19 zawodników. W w/w zawodach zawodnicy AMK  „Gorce” 
zdobyli I miejsce. Z dotacji pokryto koszty zakupu pucharów i druku dyplomów. Celem 
zorganizowania Rajdu była popularyzacja sportu motocyklowego wśród dzieci i młodzieży 
społeczności miasta Nowy Targ.  Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu 
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miasta kwota w wysokości 3.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie 
zrealizowano w 100 %. 

Organizacja I-II Rundy Mistrzostw Polski w Trialu oraz Pucharu Macec 
 

Plan: 2.000,00     Wykonanie: 2.000,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na organizację I – II Rundy Mistrzostw Polski w Trialu-  
(31 osób) oraz Puchar Macec (17 osób). Z dotacji pokryto koszty zakupu pucharów. 
Zawodnicy AMK „ Gorce” zdobyli I miejsce w: Pucharze MACEC- Józef Topór Mądry, II 
Rundzie Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski, Pucharze Polski  w Trial’u, II 
Rundzie Klubowych Mistrzostw Polski. Klub AMK „Gorce” zajmuje I miejsce w klasyfikacji 
Generalnej oraz klasyfikacji Klubowej. Mistrzem Polski został Marcinów Gabriel, Vice 
Mistrzem Józef Topór- Mądry, II Vice Mistrzem Polski oraz Mistrzem  Polski Młodzików 
został Konrad Legutko. Mistrzostwo Polski Juniorów zdobył Gabriel Marcinów.  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 %. 
 
 
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Nowym Targu otrzymał dotację 
w wysokości 2.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Organizacja XIV Mi ędzynarodowej Wystawy Psów Rasowych. 
 
 

Plan: 2.000,00     Wykonanie: 2.000,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na organizację XIV Mi ędzynarodowej 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 otrzymał dotację w wysokości 2.500,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Szkolenie dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowego Targu w dyscyplinie sportowej karate 
tradycyjne. 
 

Plan: 2.500,00     Wykonanie: 2.500,00 
 

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” dla 30 osób. Z dotacji pokryto koszty 
wynajmu sali  oraz udział w ogólnopolskim Gassuku (10 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%. 
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Uczniowski Klub Sportowy „Gimpel”  otrzymał dotację w wysokości 2.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do UKS „Gimpel”. 
 

Plan: 2.000,00      Wykonanie: 2.000,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży należącej do UKS  
„Gimpel”.  Przygotowano dziewczęta trenujące w sekcjach piłki siatkowej tj. 30 osób, 
Przygotowano chłopców do udziału w zawodach w lekkiej atletyce tj.15 osób, 
zagospodarowano młodzieży wolny czas. Z dotacji pokryto koszty trenerskie. 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%. 
 
 
 
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju  otrzymał dotację w wysokości 6.600,00 
z przeznaczeniem na realizację zadań: 
 
 
Organizacja Akcji Lato 2010 
 

Plan: 3.600,00     Wykonanie: 3.600,00 
 
Kwota dotacji została wykorzystana na organizację Akcji Lato 2010. W ramach zadania 
doskonalono umiejętności strzeleckie oraz sprawność fizyczną podczas zdobywania odznak 
sprawności obronnych. Celem zorganizowania Akcji Lato 2010 było popularyzowanie 
wychowania patriotycznego. Łącznie w zadaniu uczestniczyło 1439 osób. Na realizację 
zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 3.600,00 zł. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
Organizacja Ligi Szkolnej 2010 
 

 Plan:3000,00     Wykonanie: 3.000,00 
 

 Kwota dotacji  została przeznaczona na realizację zadania publicznego Liga Szkolna 2010. 
Celem zadania była popularyzacja wychowania patriotycznego w grupie oraz  rywalizacja w 
strzelectwie. W zadaniu uczestniczyło ponad 1000 osób.  Z dotacji pokryto koszty zakupu 
amunicji, puchary, dyplomy, materiały biurowe, napoje. 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”  otrzymał dotację w wysokości 5.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Szkolenie dzieci, organizacja oraz uczestnictwo w turniejach piłki nożnej. 
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Plan:5.000,00     Wykonanie: 5.000,00 
 
 Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego- szkolenie dzieci, 
organizacja oraz uczestnictwo w turniejach piłki nożnej. Szkółka prowadzi zajęcia treningowe 
z dziećmi w wieku od 5 do 13 lat. Pokryto koszty udziału w turniejach piłki nożnej oraz 
udziału w Halowych Rozgrywkach Piłki Nożnej o mistrzostwo Krakowa. Zadaniem objętych 
zostało 55 dzieci.  Zawodnicy  „Szkółki Piłkarskiej Górale” zajęli I miejsce w Turnieju Piłki 
Nożnej „Małe Euro 2012” rocznik 1997 i młodszy, II miejsce w Turnieju Żaków, II miejsce 
w Mistrzostwach Piłki Nożnej o Puchar Kardynała Stanisława Dziwisza w Krakowie.  Na 
realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 5.000,00 zł. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
 
 
 
Klub Sportowy „Uniqueteam”  otrzymał dotację w wysokości 5.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Organizacja Pikniku Snowboardowego 
 
 

Plan: 5.000,00     Wykonanie: 4.999,04 
 
 Dotacja została przeznaczona na Pikniku Snowboardowego. Piknik odbył się w dniu 27 
czerwca 2010 r. na Rynku w Nowym Targu. Głównym celem imprezy była popularyzacja i 
promocja snowboardu  w mieście. Imprezę odwiedziło ok. 600 osób. Z dotacji pokryto 
koszty: przygotowania toru, wykonania plakatów, ulotek, opłacenie fotografa, wykonanie 
bluz, opłacenie oprawy muzycznej, zakupu wyżywienia. Na realizację w/w zadania została 
przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 5.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w  
kwocie 4.999,04 Zadanie zrealizowano w 99,98%. 

 
   
 
 
TKKF„Gorce- Nowy Targ”  otrzymał dotację w wysokości 5.500,00 z przeznaczeniem 
na realizację zadań: 
 
Organizacja atrakcyjnych imprez o lokalnym i ogólnopolskim znaczeniu. 
 

Plan: 4.000,00     Wykonanie: 4.000,00 
 
 Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego – organizacja atrakcyjnych 
imprez o lokalnym i ogólnopolskim znaczeniu. Z dotacji pokryto koszty obsługi sędziowskiej 
zawodów, koszt wynajęcia sali. W związku z przyznaną dotacją zorganizowano Puchar 
Prezesa Gorc w piłce nożnej. W imprezach sportowych uczestniczyło ok. 200 osób. 
 Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 4.000,00 
zł. Dotacja została wykorzystana w  całości Zadanie zrealizowano w 100%. 
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Udział w Turnieju Czech Open 
 

Plan: 1.500,00     Wykonanie: 923,08 
 
Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego – organizacja wyjazdu 
amatorskich drużyn sportowych do Pragi. Dotacja pozwoliła opłacić wpisowe. W  turnieju 
udział brało 12 zawodników reprezentujących  miasto Nowy Targ. TKKF  Unique doszedł 
do 1/32 finału, natomiast TTKF Steskal Team do 1/64 finału. 
Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 1.500,00 
zł.  Wykorzystano kwotę  923,08 zł. Zadanie zrealizowano w 61,52%. 

 
UKS „Janosik”  otrzymał dotację w wysokości 7.000,00 z przeznaczeniem na realizację 
zadania: 
 
Organizacja szkolenia i imprez sportowych w zakresie hokeja na lodzie, unihokeja, piłki 
koszykowej oraz piłki nożnej. 
 

Plan: 7.000,00     Wykonanie: 7.000,00 
 
Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego –organizacja szkolenia 
i imprez sportowych w zakresie hokeja na lodzie, unihokeja, piłki koszykowej oraz piłki 
nożnej. Treningi prowadzono przez 16 godzin tygodniowo hokej na lodzie – 50 dzieci, 
unihokej - 6 godzin tygodniowo- 40 dzieci, piłka koszykowa- 6 godzin tygodniowo 30 dzieci.  
Z dotacji pokryto: zakup sprzętu sportowego oraz  transport na zawody sportowe. Zawodnicy 
UKS „Janosik” zdobyli I miejsce w Mistrzostwach Województwa w unihokeju dziewcząt 
i chłopców, I miejsce w Mistrzostwach Województwa „Złoty krążek”, II miejsce 
w Mistrzostwach Województwa piłki koszykowej dziewcząt. 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%. 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Promocji  Sportów Zimowych otrzymał dotację w wysokości 
8.500,00 z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Wyjazdy na obozy treningowe 
 

Plan: 8.500,00     Wykonanie: 8.500,00 
 
Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego –wyjazdy na obozy 
treningowe. Zadaniem objętych było 15 osób. Z dotacji pokryto koszty  noclegu i wyżywienia 
oraz transportu. Obozy treningowe odbywały się  we Włoszech, i  Austrii. 
Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 8.500,00 
zł. Dotacja została wykorzystana w  całości zł. Zadanie zrealizowano w 100%. 
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Kwotą 3.949,96 zł dofinansowano organizację przez Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji 
Kajakowej „Dunajec” LXIX Spływu Kajakowego na Dunajcu im. Tadeusza Pilarskiego, 
który odbył się 3 czerwca 2010 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 192 
puchary, które zostały wykorzystane jako nagrody głównie w rozgrywkach sportowo- 
rekreacyjnych. Kluby sportowe otrzymały także proporczyki i inne upominki dla drużyn 
przeciwnych oraz materiały promocyjne do dystrybucji. 
 
2) zadania w zakresie kultury i sztuki 
 
Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu otrzymał dotację w wysokości 
18.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań:: 
 

 
VIII Sobótki Nowotarskie.                    
         Plan: 7 500,00 Wykonanie : 7 500,00 
 
Plenerowa impreza cykliczna mająca na celu popularyzację obyczajów Nocy Świętojańskiej. 
Z uwagi na liczne atrakcje cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta 
oraz okolicznych miejscowości. Przy przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy 
zaangażowanych było społecznie ok. 62 osób. Impreza odbyła się 20 czerwca 2010 r. 
Wydrukowano 150 plakatów. Szacunkowo na imprezie było około 500 osób. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 

XXVIII Zawody Narciarskie o puchar Przechodni Związku Podhalan 
 
Plan 7 500,00 Wykonanie :7 500,00 
 
Jest to cykliczna plenerowa impreza sportowa w której biorą udział członkowie Związku 
Podhalan z całego Podhala. Impreza odbyła się 3 lutego 2010 r . W  zawodach wystartowało 
około 200 zawodników z oddziałów z Zakopanego, Nowego Targu, Żywca, Podhala, Orawy, 
Pienin i Gorców. To barwne i radosne widowisko folklorystyczne obserwowało około 300 
widzów. W przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów brało udział 30 osób. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
Wigilia dla mieszkańców Nowego Targu  
 
Plan 3 000,00 Wykonanie: 3 000,00 
 
Cykliczna impreza plenerowa odbywająca się na nowotarskim Rynku mająca na celu 
kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych podczas której można degustować tradycyjne 
góralskie potrawy wigilijne. Przy realizacji zadania zaangażowanych było społecznie 35 osób 
– członków  Nowotarskiego Oddziału Związku Podhala. W Wigilii, która odbyła się na 
nowotarskim rynku w dniu 19 grudnia wzięło udział ok. 300 osób. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
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Miejski Nauczycielski Chór Gorce otrzymał dotację w wysokości 10.700,00 
z przeznaczeniem na realizację zadań: 
  
 
„Piękna nasza Polska cała”- promocja Nowego Targu i Podhala w innych regionach Polski 
 
Plan: 4 700,00      Wykonanie: 4 700,00 
 
W ramach realizacji zadania odwiedzono miasta : Baranów Sandomierski, Sandomierz, 
Kraśnik , Janów, Zamość, Jarosław Leżajsk i Łańcut. W wyjeździe uczestniczyło 43 
członków chóru. Podczas koncertów które odbywały się w wyżej wymienionych miastach 
promowano miasto Nowy Targ prezentując piękno stroju ludowego oraz popularyzację pieśni 
chóralnych ze szczególnym uwzględnieniem pieśni o charakterze regionalnym. Zadanie 
realizowano  od dnia 13 –16 maja 2010 r. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie 
zrealizowano w 100%. 
 

Koncert Świąteczno – Noworoczny 
 
Plan: 2 000,00 Wykonanie: 2 000,00 
 
Koncert Noworoczny odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Targu w dniu 28 grudnia 2010 r. W koncercie wzięli udział: Chór „GORCE”, Chór „Cantata” 
z Niepołomic, Orkiestra „Ricerar” z Krakowa z solistami pod dyr. Bogusława Grzybka oraz 
gościnnie wystąpiła pani Zofia Kilanowicz. Ogólnie na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury 
wystąpiło ok. 80 osób. Widownia zgromadziła ponad 400 widzów. Podczas koncertu zostały 
wykonane kolędy i pastorałki. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano 
w 100%. 
 

Opracowanie i wydanie folderu Chóru „GORCE” 
 
Plan:2 500,00 Wykonanie: 2 500,00 

Folder Chóru „GORCE” został opracowany i wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy. 
W folderze znalazły się informacje na temat historii chóru i jego dotychczasowych osiągnięć. 
Celem tego zadania jest promocja chóru oraz miasta Nowego Targu w kraju i za granicą. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 

Przygotowanie materiałów do opracowania i wydania kalendarza na rok 2011 
 
Plan: 1 500,00     Wykonanie: 1 500,00 
 
W ramach realizacji zadania wydrukowano 600 szt. kalendarza w którym zamieszczono 
materiały zdjęciowe i teksty utworów wykonywanych przez Chór „GORCE”. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
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Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie” otrzymało 
dotację w wysokości  3.600,00 na realizację zadania: 
  

X Koncert Wieczór Cecyliański 

Plan: 3 600,00    Wykonanie: 3 600,00 
 
Impreza cykliczna mająca na celu popularyzację muzyki chóralnej oraz pobudzanie 
aktywności kulturalnej nowotarskiego środowiska zbiega się z uczczeniem Św. Cecyli 
patronki muzyków i śpiewaków. Koncert odbył się 13 listopada 2010 r. w kościele NSPJ 
w Nowym Targu. W X koncercie pn. „Wieczór Cecyliański” uczestniczyło ok. 200 osób z 9 
chórów i zespołów. Koncert trwał ok. 1,5 godziny. Na potrzeby koncertu wydrukowano 100 
szt. plakatów i 100 szt. zaproszeń.  Koncertu wysłuchało ok. 500 osób. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
  
 
Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu otrzymał dotację w wysokości  
1.500,00 z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
  

XVIII  Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera 
 
Plan 1 500,00 Wykonanie:1 500,00 
 
Kwota dotacji została przeznaczona na wykonanie dyplomów na papierze czerpanym dla 
uczestników konkursu. Na konkurs nadesłano 452 wiersze. Jury  nagrodziło 7 wierszy 
literackich i 4 wiersze gwarowe. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie 
zrealizowano w 100%. 
 
Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni  otrzymało dotację 
w wysokości  4.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania: 
  

XIII Karnawał na śniegu dla dzieci im. Wł. Sięki”  

Plan: 4 000,00    Wykonanie: 4 000,00 
 
„Karnawał na śniegu” 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. 140 
zawodników. Ogólnie impreza jako widowisko zgromadziła ok. 500 osób. Karnawał odbył się 
w dniu 7 lutego 2010 r.Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 
100%. 
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Sądeckie Towarzystwo Muzyczne otrzymało dotację w wysokości  2.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania:  
  
Edukacja Muzyczna Dzieci i Młodzieży w Społecznym Ognisku Muzycznym 
 
Plan: 2 000,00 Wykonanie: 2 000,00 
 
W ramach realizacji zadania zostały częściowo dofinansowane wynagrodzenia dla nauczycieli 
kształcących  dzieci w Społecznym ognisku Muzycznym w Nowym Targu. W roku 2010 
w ognisku muzycznym na terenie miasta kształciło się 110 dzieci i młodzieży, zatrudnionych 
było 23 nauczycieli. Zajęcia z gry na instrumencie odbywają się indywidualnie . Ponadto 
prowadzone są również zajęcia zbiorowe  z umuzykalnienia , kształcenia słuchu i rytmiki. 
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu otrzymało dotację 
w wysokości  12.900,00 z przeznaczeniem na realizację zadań:  
 
 
Druk Publikacji  Michał Maciaszek „ Od „Orła „ do „Zawiszy”. Gorce 1943. Prace komisji 
Historii Wojskowości T.V 
 
Plan: 4 000,00 Wykonanie: 4 000,00 
 
Kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie druku i składu książki oraz pokrycie 
honorarium autorskiego. Książka została wydana w nakładzie 700 egz. promocja książki 
odbyła się 22 maja 2010 r. w Izbie Regionalnej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym 
Targu. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
III Piknik edukacyjno-historyczny oraz plenerowa wystawa wojskowych pojazdów 
zabytkowych 

Plan: 6 000,00     Wykonanie: 6 000,00 
 
Dotacja z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy plenerowej która odbyła się 3 maja na 
nowotarskim Rynku. Było to niecodzienne spotkanie z historią połączone z wystawą 
zabytkowych pojazdów wojskowych. Ponadto odbyły się rekonstrukcje historyczne oraz 
prezentacje sprzętu służb mundurowych używanego w codziennej służbie. Dla najmłodszych 
oprócz w/w atrakcji odbyły się także gry i zabawy edukacyjne i plastyczne w których wzięło 
udział ok. 200 dzieci. Po stronie organizatora w pikniku uczestniczyło ok. 50 osób i ok. 20 
funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Policji. Na wystawie plenerowej 
zaprezentowano 1 pojazd gąsienicowy, 1 pojazd pół gąsienicowy, 2 samochody historyczne, 
4 samochody współczesne, 2 motocykle historyczne armatę i 2 zabytkowe rowery. Ponadto 
rekonstruktorzy zaprezentowali szpital polowy, rekonstrukcje szałasu partyzanckiego wiele 
replik pistoletów maszynowych karabinów oraz różnorakiego sprzętu i wyposażenia 
wojskowego. W imprezie szacunkowo wzięło udział ok. 400 osób. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
Cykl wykładów pod hasłem „Wieczorne spotkania w Bursie Gimnazjalnej z historią, kulturą 
i tradycją w tle” 
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Plan: 2 900,00     Wykonanie: 2 900,00 
 
Dotacja z przeznaczeniem na cykl wykładów o różnorodnej tematyce obejmującej zarówno 
dzieje Nowego Targu jak i regionu. W 2010 roku odbyło się 9 wykładów.  W comiesięcznych 
spotkaniach uczestniczyło średnio ok. 15-20 osób. Uczestnikami spotkań są studenci 
uczniowie szkół średnich oraz członkowie Uniwersytetu III Wieku. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
 
Towarzystwo Kultury Aktywnej „Ferment ”  otrzymało dotację w wysokości  
8.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań:  

Wydanie publikacji prezentującej nowotarską muzyczna scenę undergroundową 
 
Plan: 5 000,00     Wykonanie: 5 000,00 

 
Dotacja została przekazana na wydanie 500 szt. publikacji (płyta CD wraz z książeczką 
informacyjną) prezentującej nagrania i materiały promocyjne lokalnych wykonawców 
działających w środowisku nowotarskich grup muzycznych funkcjonujących w ramach sceny 
undergroundowej. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
Publikowanie informatora na temat kultury aktywnej na Podhalu. „FERMENT ZINE” 
 
Plan: 3 000,00     Wykonanie:3 000,00  

 
W ramach zadania zostały wydane cztery numery informacyjnego kwartalnika „FERMENT – 
ZINE”. Ogólnie wydano 1100 szt. „FERMENT ZINE”. W informatorze znalazły się artykuły, 
wywiady, sprawozdania, reportaże, zdjęcia i grafiki dokumentujące ciekawe zjawiska 
i wydarzenia kulturalne Nowego Targu i okolic. Dotacja została wykorzystana w całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. Jana Bednarskiego pod wezwaniem 
Św. Stanisława Kostki otrzymało dotację  w wysokości 3.800,00 z przeznaczeniem na 
realizację zadania; 
 
Wybitni Pedagodzy I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu 
„Marysia i Rysiu” 2010  
 
Plan: 3 800,00     Wykonanie: 3 757,60 
 
W zakresie zadania objętego dotacją wykonano wydruk fotoobrazów niezbędnych do 
realizacji wystawy czasowej oraz scenografii, które były wystawione w auli i przed aulą na 
korytarzach Liceum. Ponadto wykonano wydruki banerów informujących o wydarzeniu które 
były prezentowane wewnątrz i na zewnątrz szkoły oraz na zewnątrz Galerii „Jatki” w Nowym 
targu. W przygotowaniu benefisu, który odbył się 20 czerwca 2010 r., brało udział ok. 20 
osób. Zaproszono ok. 250 gości. W benefisie wzięło udział 150 osób. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
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Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” otrzymało dotację w wysokości 4.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Zachować pamięć – w 10 rocznice śmierci ks. prof. Józefa Tischnera oraz 30 rocznicę 
powstania SOLIDARNOŚCI 
 
Plan: 4 000,00     Wykonanie: 4 000,00 
 
Realizacja zadania odbyła się w ramach VII rekolekcji z Tischnerem w Ludźmierzu w dniach 
19.03- 21.03 2010 r. Celem projektu było uczczenie 10 rocznicy śmierci ks. prof. Józefa 
Tischnera. Podczas rekolekcji odbyły się warsztaty, wykłady konferencje podczas których 
przybliżona została postać ks. Józefa Tischnera.12 osób prowadziło prelekcje. Odbiorcy 
stacjonarni ok. 130 osób. Odbiorcy uczestniczący w poszczególnych punktach programu ok. 
90 osób. Słuchacze nauk rekolekcyjnych ok. 250 osób. Dotacja została wykorzystana 
w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
Wydawnictwo Miniatura – Stowarzyszenie Siwobrodych Poetów otrzymało 
dotację w wysokości 2.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Wydanie tomu aforyzmów Macieja Kudasika 
 
Plan: 2 000,00     Wykonanie: 2 000,00 
 
Dotacja została przekazana na wydanie 200 egzemplarzy tomiku aforyzmów autorstwa 
Macieja Kudasika. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okr ęg Małopolska koło 
Nowy Targ otrzymał dotację w wysokości 5.000,00 z przeznaczeniem na realizację 
zadania: 
 
 
 „Patriotyzm górali 3 zeszyty historyczne katalogowane .Seria „hej byli chłopcy byli...” 
 
Plan 5 000,00     Wykonanie: 5 000,00 
 
W ramach realizowanego projektu zostały wydane 3 zeszyty historyczne w łącznym nakładzie 
1500 szt. Seria „Hej byli chłopcy byli..” ma na celu upamiętnienie działalności żołnierzy AK 
na terenie Gminy i Miasta Nowy Targ w czasie II wojny światowej. Podczas przygotowania 
materiałów przeprowadzono 15 wywiadów zebrano skany ok. 300 dokumentów z 3 
archiwów. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
Stowarzyszenie Viva L’Arte otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Koncert „Wieczory czwartkowe” 
 
Plan 5 000,00     Wykonanie: 5 000,00 
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Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie trzech koncertów z cyklu Wieczory 
czwartkowe które odbyły się w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Targu w drugim 
półroczu 2010 r. Projekt skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców mieszkańców Nowego 
Targu i okolic. W każdym koncercie uczestniczy średnio ok. 200 osób – słuchaczy. Koncerty 
spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. Świadczą o tym opinie uczestników jak i recenzje 
które ukazały się w lokalnych mediach. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie 
zrealizowano w 100%. 
 
 
 
4) zadania w zakresie ochrony zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 
NKA „Rodzina”  otrzymał dotację w wysokości 27.500,00 z przeznaczeniem na 
realizację zadania: 
 
X Mi ędzynarodowy Rajd Abstynentów, zajęcia z grupą Dorosłych Dzieci Alkoholików, 
porady prawne 
        
Plan: 27.500,00    Wykonanie: 27.500,00 
 
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. 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 27.500 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. 
Zadanie zrealizowano w 100%. 
 
 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa otrzymała dotację w wysokości 4.500,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Organizację przez Duszpasterstwo Trzeźwości „XXVII Dni Trzeźwości na Podhalu” 
 
Plan: 4.500,00                Wykonanie: 4.486,37 
 
Dotacja została przeznaczona na organizację przez Duszpasterstwo Trzeźwości „XXVII Dni 
Trzeźwości na Podhalu”, w których uczestniczyło ok. 600 osób. W ramach Dni Trzeźwości 
zostały pokryte koszty zakupu żywności. Dotacja została wykorzystana w kwocie 
4.486,37.Zadanie zrealizowane w 99,70%. 
 
KS „Gorce”  otrzymał dotację w wysokości 6.800,00 z przeznaczeniem na realizację 
zadania: 
 
Organizację zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
       
Plan: 6.800,00     Wykonanie: 6.800,00 
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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%. 
 
Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE”  otrzymał dotację w wysokości 
10.500,00 z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
        
Plan: 10.500,00    Wykonanie: 10.500,00 
 
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%. 

 
UKS „Orkan”  otrzymał dotację w wysokości 1.100,00 z przeznaczeniem na realizację 
zadania: 
 
Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w zakresie koszykówki 
 
Plan: 1.100,00                                        Wykonanie: 1.100,00  
   
Dotacja została przeznaczona na sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych w zakresie koszykówki. W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 
 
UKS „Sokół”  otrzymał dotację w wysokości 1.000,00 z przeznaczeniem na realizację 
zadania: 
 
Pozalekcyjne  zajęcia sportowo-rekreacyjne, wychowanie –zdrowie -rekreacja.   
 
Plan: 1.000,00       Wykonanie: 1.000,00 
 
Dotacja została przeznaczona na realizację pozalekcyjnych  zajęć sportowo-rekreacyjnych 
wychowanie –zdrowie -rekreacja. W zajęciach uczestniczyło ok.40 osób. Dotacja została 
wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 

 
UKS „Górale”  otrzymał dotację w wysokości 3.000,00 z przeznaczeniem na realizację 
zadania: 
 
Realizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych- 
organizacja ligi dzikich drużyn w unihokeja. 
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Plan: 3.000,00      Wykonanie: 3.000,00  
 
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. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało 
zrealizowane w 100%. 

 
Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 8.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
 Popularyzacja łyżwiarstwa szybkiego w Nowym Targu wśród dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych. 
 
Plan: 8.000,00      Wykonanie: 8.000,00 
 
Dotacja została przeznaczona na popularyzację łyżwiarstwa szybkiego w Nowym Targu 
wśród dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W szkoleniu uczestniczyło ok.35 dzieci. Dotacja 
została wykorzystana w całości.  Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 

 
PTTK oddział „GORCE”  otrzymał dotację w wysokości 1.000,00 z przeznaczeniem 
na realizację zadania: 
 
Organizowanie i prowadzenie wycieczek górskich pod hasłem „Wędrówki uczą” dla dzieci i 
młodzieży z rodzin z problemem  alkoholowym- zagrożonych patologiami . 
 
Plan: 1.000,00    Wykonanie: 1.000,00 
 
Dotacja została przeznaczona na organizowanie i prowadzenie wycieczek górskich pod 
hasłem „Wędrówki uczą” dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem  alkoholowym- 
zagrożonych patologiami .W wycieczkach uczestniczyło  w sumie 64 osoby plus  członkowie 
rodzin. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 
 
Ognisko TKKF „ Gorce – Nowy Targ”  otrzymał dotację w wysokości 1.600,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży „KADRA ORLIK 2012”, wdrażanie 
walki z uzależnieniami – profilaktykę uzależnień. 
 
Plan: 1.600,00                                      Wykonanie:1.578,20  
 
Dotacja została przeznaczona na popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży 
„KADRA ORLIK 2012”, wdrażanie walki z uzależnieniami – profilaktykę uzależnień. W 
realizacji zadania wzięło 87 osób. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1.578,20 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane w 98,64% 
 
Stowarzyszenie Hipiczne PRO NATI otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Organizacja wakacji w siodle dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
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Plan: 5.000,00                                      Wykonanie: 5.000,00  
 
Dotacja została przeznaczona na organizację wakacji w siodle dla dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych. W zajęciach jeździeckich uczestniczyło 30 osób w okresie od 5- 31 lipca. 
Dotacja została wykorzystana w całości.   Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. 
 
 
5) zadania w zakresie opieki społecznej 
 
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Oddział Nowy 
Targ  
 
Plan: 326.340,00     Wykonanie: 326.340,00 
 
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. 
Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszcza 30 osób. Dotacja została wykorzystana 
w całości .Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 
 
Parafia św. Jadwigi Królowej  otrzymała dotację w wysokości 90.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia 
dziennego „Renovaro” 
 
Plan: 90.000,00    Wykonanie: 90.000,00  
 
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%. 
 
 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Nowy Targ  otrzymał 
dotację w wysokości 30.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania: 
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Działalność stołówki na terenie ośrodka PKPS w Nowym Targu.(przygotowanie i wydawanie 
posiłków dla osób niezaradnych życiowo i potrzebujących). 
 
Plan: 30.000,00      Wykonanie: 30.000,00 
 
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. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało 
zrealizowane w 100%. 
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał dotację w wysokości 10.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Aktywizacja osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału w zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 
 Plan: 10.000,00     Wykonanie: 10.000,00 
 
Dotacja przeznaczona na aktywizację osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału 
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego 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. Dotacja została wykorzystana w całości. 
Zadanie zostało zrealizowane w 100%. 
 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej  otrzymał dotację w wysokości 30.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Otworzenie i prowadzenie Stacji Opieki świadczącej usługi w postaci opieki 
pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku, oraz rehabilitacji leczniczej 
 
 Plan: 30.000,00                                   Wykonanie: 30.000,00  
 
Dotacja przeznaczona na otworzenie i prowadzenie Stacji Opieki świadczącej usługi w 
postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku, oraz rehabilitacji leczniczej. 
Stacja Opieki Caritas opieką pielęgniarską i rehabilitacyjną objęła 105 osób. Dotacja została 
wykorzystana w całości.  Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. 
 
 
6). Zadania w zakresie turystyki  
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „GORCE”  
otrzymał dotację w wysokości 1.500,00 z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Organizacja imprez PTTK Oddział  „Gorce” 
  
Plan: 1.500,00   Wykonanie: 1.500,00 
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Dotacja została przeznaczona na organizację imprez PTTK Oddział  „Gorce” tj. Eliminacje 
oddziałowe XXXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno- 
Krajoznawczego, XXIX Młodzieżowego Rajdu Górskiego „ Powstania Chochołowskiego, IV 
Rajdu Górskiego „Barwy Jesieni”, X Regionalny Konkurs Wiedzy o Spiszu i Podhalu dla 
gimnazjów. Ogółem we wszystkich 4 imprezach wzięły udział 192 osoby, z czego 156 to 
dzieci i młodzież. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w 
wysokości 1500,00. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 
100 %. 
 
Polskie Towarzystwo Historyczne otrzymało dotację w wysokości 500,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 

Organizacja II Rajdu Szlakami Żołnierzy I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. 
 
Plan: 500,00    Wykonanie: 500,00 
 
Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki tj. 
organizację II Rajdu Szlakami Żołnierzy I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. 
Do udziału w Rajdzie zgłosiły się dwie drużyny z IV LO w Olkuszu i po jednej drużynie z 
Gimnazjum w Rudawie oraz z Poronina. Łącznie w zadaniu udział brało ok. 30 osób. Pomimo 
deklaracji uczestnictwa w imprezie szkół z pow. Nowosądeckiego oraz gimnazjum w 
Wieliczce nie wzięły udziału w rajdzie z uwagi na powódź, która dotknęła te tereny w maju 
2010 r.  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100% 
 
 
 
 
7). zadania w zakresie edukacji 
 
Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
otrzymało dotację w wysokości 25.900,00 z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
Transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka 
Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełnienia 
obowiązku szkolnego. 
 
Plan :  25.950,00     Wykonanie: 21.894,15 
 
Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie zadania publicznego polegającego na 
dowozie ośmiorga dzieci z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego i sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, zamieszkałymi na terenie gminy Miasta Nowy Targ, poprzez 
zorganizowanie transportu, przystosowanym do tego celu samochodem i z zapewnieniem 
wykwalifikowanej opieki. Dotacja została wykorzystana w kwocie 21.894,15. Zadanie zostało 
zrealizowane w 84,37 %. 
 
 
8). zadania w zakresie promocji miasta 
 

Plan: 15 000,00                                       Wykonanie: 8 000,00 
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Miejski Nauczycielski Chór „Gorce”  otrzymał dotację w wysokości 8.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadania: 
 
„ Prezentacja Podhala, Nowego Targu i Polski wśród Polonii w Grecji” 
Plan: 8 000,00                                         Wykonanie: 8 000,00 
 
Miejski Nauczycielski Chór „ Gorce” „Prezentacja Podhala, Nowego Targu i Polski wśród 
Polonii w Grecji” W wyjeździe uczestniczyło 47 osób. Wykonano cztery koncerty występując 
w strojach góralskich . Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100 
% . Dotacja została przekazana w trybie małych zleceń. 
 
 W 2010 r. na realizację zadań publicznych przez organizację przeznaczono kwotę 
w wysokości  874.790,00 dotację otrzymało 47 organizacji, które zrealizowały łącznie 73 
projekty. Na ich realizację Miasto  przekazało  organizacjom kwotę  867.790,00. 
 

L.p. Nazwa organizacji Kwota dotacji Ilość 
zrealizowanych 
projektów 

1. Miejski Młodzieżowy Klub 
Sportowy „ Podhale” 

48.000,00 2 

2. KS „ Szarotka”  9.000,00 2 
3. KS „Górale” 15.000,00 4 
4. KS „Gorce” 36.500,00 3 
5. SSK „Yokozuna” 7.500,00 1 
6. NKP „Podhale” 26.500,00 2 
7. UKS „Szarotka” 6.700,00 1 
8. UKS „Jedynka” 4.500,00 1 
9. UKS „Sokół’ 3.000,00 2 
10. UKS „ Tęcza” 4.500,00 1 
11. UKS „ Orkan” 5.600,00 3 
12. UKS „ Piątka” 3.500,00 1 
13. Uniwersytet Trzeciego Wieku 13.000,00 2 
14. KS „Wiaterni” 3.000,00 1 
15. AMK „ Gorce” 5.000,00 2 
16. Związek Kynologiczny 2.000,00 1 
17. Zakopiański Klub Karate 

Tradycyjnego 
2.500,00 1 

18. UKS „ Gimpel” 2.000,00 1 
19. Liga Obrony Kraju 6.600,00 2 
20.  KS „ Szkółka Piłkarska „ Górale’ 5.000,00 1 
21. KS „ Uniqueteam” 5.000,00 1 
22. TKKF „Gorce” 7.100,00 3 
23. UKS “ Janosik” 7.000,00 1 
24.  Stowarzyszenie Sportów 

Zimowych 
8.500,00 1 

25. Związek Podhalan Oddział 
w Nowym Targu  

18.000,00 3 

26. Miejski Nauczycielski Chór Gorce 18.700,00 5 
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27. Podhalańskie Stowarzyszenie 
Muzyczne Chór „Echo 
Gorczańskie” 

3600,00 1 

28. Związek Podhalan Oddział 
w Ludźmierzu 

1500,00 1 

29. Towarzystwo Przyjaciół 
Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni 

4.000,00 1 

30. Sądeckie Towarzystwo Muzyczne 2.000,00 1 
31. Polskie Towarzystwo Historyczne 13.400,00 4 
32. Towarzystwo Kultury Aktywnej 

„Ferment” 
8.000,00 2 

33. Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej 
im. Jana Bednarskiego pw. Św. 
Stanisława Kostki 

3.800,00 1 

34. Stowarzyszenie „ Drogami 
Tischnera” 

4.000,00 1 

35. Wydawnictwo Miniatura – 
Stowarzyszenie Siwobrodych 
Poetów 

2.000,00 1 

36. Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Małopolska 
koło Nowy Targ 

5.000,00 1 

37. Stowarzyszenie Viva L”Arte 5.000,00 1 
38. NKA „Rodzina” 27.500,00 1 
39. Parafia Św. Jadwigi Królowej 90.000,00 1 
40. Parafia NSPJ 4.500,00 1 
41. PTTK „ Gorce” 2.500,00 2 
42. Stowarzyszenie Hipiczne Pro Nati 5.000,00 1 
43. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Oddział Nowy Targ  

352.290,00 2 

44. Polski Komitet Pomocy Społecznej 30.000,00 1 
45. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 30.000,00 1 
SUMA: 45 organizacji 867.890,00 73 
 
 
 
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,  
3. tworzenie wspólnych zespołów doradczych, 
4.  udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym 

z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł , 
5. zachęcanie sektora gospodarczego do sponsorowania projektów realizowanych przez 

organizacje trzeciego sektora,  
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6. współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet 
Miasta Nowy Targ, 

7. Tworzenie kalendarza imprez i ich koordynacja, 
8. użyczanie lub wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków 

komunalnych, 
9. udostępnienie lokali na spotkania organizacji pozarządowych,  
10. współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet 

Miasta Nowy Targ,  
11. promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach, 
12. udostępnienie im miejsca na stronach internetowych Miasta, 
13. umożliwienie konsultacji merytorycznej przed złożeniem oferty konkursowej przez 

organizacje; 
14. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach komisji 

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

pozarządowe”, 
16. aktualizowanie przez Wydział  Infrastruktury Społecznej i Promocji „mapy 

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

17. organizacja szkoleń w zakresie dotyczącym organizacje pozarządowe. 
 
Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zostało zorganizowane  
szkolenie dotyczące zagadnień związanych ze zmianą ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Organizatorem szkolenia  była Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.   
Szkolenie  odbyło się w dniu 20 października 2011 r. w Urzędzie Miasta Nowy Targ- 
prowadzenie Tomasz Otko. 
 
Aby podkreślić jak ważną rolę odgrywają organizacje pozarządowe w obszarze partycypacji 
społecznej i stymulowaniu rozwoju społecznego Gminy Miasto Nowy Targ w 2010 r. 
przystąpiliśmy do realizacji kolejnego etapu projektu „Przejrzysta Polska” w którym udział 
brali oprócz samorządowców przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
Udział w/w programie dał nam możliwość diagnozy potrzeb organizacji pozarządowych. 
 

W ramach współpracy z organizacjami odbyły się dwa spotkania Zespołu 
Konsultacyjnego. Pierwsze poświęcone było zaopiniowaniu sprawozdania za rok 2009 
dotyczącego realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2009.” 
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 2011”.  

 
6 grudnia zorganizowano po raz czwarty  „święto wolontariatu” pod nazwą: Nowotarski Dzień 
Wolontariusza 2010.  
 Nowotarski Dzień Wolontariatu jest finałem kilku przedsięwzięć promujących ideę 
wolontariatu, zmierzających do pokazania i uhonorowania ludzi, którzy wcielają ją w życie. 
Laureatem plebiscytu „Aktywny 2010” została Pani Anna Tylka, która ponad 10 lat pracuje 
społecznie i jest prezesem Koła Polskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących w 
Nowym Targu. 
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Drugie miejsce w plebiscycie zdobyło Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych. Wolontariat, czy organizacje pozarządowe w których działają wolontariusze 
wymagają wsparcia, zwykłej pomocy. Pomagają im. między innymi firmy- nie inaczej jest 
w naszym regionie. Laureatem została firma  DAFO Plasticis Sp.z.o.o, ul. Waksmundzka 
193, Nowy Targ . 
 
 
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 Patronem. Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jednostkami 
samorządu a organizacjami pozarządowymi. Urząd Miasta Nowy Targ  w 2010 r. otrzymał 
prestiżową nagrodę za najlepszy program współpracy jednostki samorządu terytorialnego 
z organizacjami pozarządowymi zajmując III miejsce spośród wszystkich samorządów 
biorących udział w konkursie. 
 
V. Postanowienia końcowe 
 Powyższe sprawozdanie zostało przedłożone Radzie Miasta Nowego Targu. 
 
 
 
 


