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I. Definicje  
Program - należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy samorządu Miasta Nowy
Targ  z  organizacjami  pozarządowymi  w 2015 roku uchwalony dnia  12 listopada 2014 r.
Uchwała Nr XLIX/441/2014 Rady Miasta Nowy Targ.
Ustawa - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r. poz.239).  
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. Wstęp  
Współpraca  Miasta  Nowy Targ  z  organizacjami  pozarządowymi  opiera  się  na  corocznie
przyjmowanym przez Radę Miasta programie współpracy. W tym też celu powstał „Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” uchwalony dnia 12 listopada 2014
roku Uchwałą Nr  XLIX/441/2014  Rady Miasta  Nowy Targ.  Dokument  ten wypracowany
został na zasadach partnerskich i przy uwzględnieniu konsultacji społecznych wspólnie przez
przedstawicieli  sektora  samorządowego  jak  i  pozarządowego.  Podstawowym  założeniem
realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu realizacji zadań, które
dokonywać się ma poprzez poszerzanie zakresu zadaniowego, wprowadzanie innowacyjnych
rozwiązań, wypracowywanie, ustanawianie oraz przestrzeganie standardów. Standardy te, to
prowadzenie współpracy w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności,  uczciwej  konkurencji  oraz  jawności.  Są  one  podstawą  i  warunkiem
zadowalającej obie strony współpracy. Zasada pomocniczości definiowana jest jako zasada
o charakterze ustrojowym i oznaczająca uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału
zadań między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim. Oznacza ukierunkowanie na
umacnianie  obywateli,  ich  wspólnot  i  organizacji  oraz  ograniczanie  interwencjonizmu
państwa i administracji lokalnej.
Zasada suwerenności stron rozumiana jest jako prawo stron do niezależności i odrębności
w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
Kolejna  podstawowa  zasada,  to  zasada  partnerstwa  oznaczająca  podjęcie  współpracy
w  identyfikowaniu  i  definiowaniu  problemów  i  zadań,  wypracowywanie  najlepszych
sposobów ich realizacji oraz traktowanie się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych
procesach.
Wyszczególniono także zasadę efektywności polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia
możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych. Ostatnie, to zasada uczciwej
konkurencji  oraz  zasada  jawności.  Zakładają  one  kształtowanie  przejrzystych  zasad
współpracy,  opartych  na  równych  i  jawnych  kryteriach  wyboru  realizatora  zadania
publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.
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 otwarte
konkursy ofert na realizację zadań w takich dziedzinach jak: kultura fizyczna, kultura i sztuka,
ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi, turystyka, pomoc społeczna, edukacja.

III. Współpraca finansowa  
Współpraca  finansowa  w  ramach  Programu  opierała  się  na  wspieraniu  lub  powierzaniu
realizacji zadań, w zakresie sfery publicznej w następujących zadaniach: 

2



1. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.    
1)  Organizacja  atrakcyjnych  imprez  sportowych  o  lokalnym,  ogólnopolskim  lub
międzynarodowym znaczeniu,
2) wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży,
3) wspieranie zadań promujących uprawianie sportu i rekreacji ruchowej,
4) wspieranie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportowych, w tym zakup sprzętu sportowego,
5)  udział  w  zawodach  sportowych  na  szczeblu  lokalnym,  wojewódzkim,  krajowym
i zagranicznym, promowanie miasta podczas wyjazdów,
6) organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przez uczniowskie kluby
sportowe,
7)  organizacja  letnich  i  zimowych  obozów sportowych  – wyjazdowe turnusy sportowo-
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Nowy Targ
8) umożliwienie składania wniosków o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia
sportowe.

2. Zadania z zakresu kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i  tradycji  oraz promocji
miasta.
1) organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Nowy Targ,
2) 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, a także
innych wyjazdach na zewnątrz mających charakter promocji miasta,
3) organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych prezentujących różne
gatunki twórczości muzycznej,
4) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, w tym: periodyków,
książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Wraz z ofertą winien
być dostarczony szczegółowy plan lub scenariusz,
5) upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki,
6) organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.
7) organizacja imprez plenerowych, koncertów i widowisk..

3. Zadania z zakresu turystyki i rekreacji.
1) Organizacja rajdów turystycznych i konkursów,
2) organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
3) promocja turystyczna miasta Nowy Targ w tym: udział w targach turystycznych, 
ponadregionalnych kampaniach marketingowych, tworzenie wspólnych produktów 
turystycznych, tworzenie marki miasta Nowy Targ.

4. Zadania z zakresu pomocy społecznej.
1)  Organizacja  i  prowadzenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  dla  osób
z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, 
2) prowadzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej jako placówki wsparcia dziennego. 
3)  udzielanie  posiłku  osobom tego pozbawionym poprzez  prowadzenie  stołówki dla  osób
niezaradnych życiowo w roku 2014. 
4)  aktywizacja  osób  w  podeszłym  wieku  poprzez  umożliwienie  udziału  w  zajęciach
prowadzonych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
5) medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w gabinecie
zabiegowym lub u chorych w domu.
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6) rehabilitacja osób niepełnosprawnych i osób wymagających rehabilitacji z użyciem sprzętu
rehabilitacyjnego,
7) wypożyczanie sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego,
8) wykonanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
9) rozpoznanie potrzeb zdrowotnych rodzin.

5. Zadania za zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od  alkoholu  i  ich  rodzin  min.  poprzez  prowadzenie  działalności  służącej  rozwiazywaniu
problemów alkoholowych takiej  jak: rehabilitacja osób, które przeszły terapię alkoholową,
udzielanie  pomocy  prawnej,  organizowanie  nie  mniej  niż  raz  w  tygodniu  spotkań  dla
trzeźwiących alkoholików, prowadzenie grup, promocja postaw abstynenckich,  organizacja
zgrupowań terapeutycznych  oraz przedsięwzięć  o charakterze  informacyjnym-  konferencje
trzeźwościowe.
2)  Prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci  z  rodzin
dysfunkcyjnych , których celem jest dostarczenie wzorców pozytywnego spędzania wolnego
czasu bez używek.

6. Zadanie z zakresu edukacji.
1). Transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych. 

7. Zadanie z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska
1)  Edukacja  ekologiczna  mieszkańców  Miasta  oraz  włączenie  ich  do  działań
proekologicznych  poprzez  udział  w konkursach  i  kampaniach  informacyjno-edukacyjnych
oraz innych imprezach o charakterze ekologicznym.
2)  Wspieranie  akcji  na rzecz  ochrony zwierząt  w tym organizacji  obchodów Światowego
Dnia Zwierząt.

8. Zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa
i ochrony praw dziecka.
1) Rozwijanie form programu Nowotarska Karta Dużej Rodziny.

W  celu  realizacji  Programu  Zarządzeniami  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  ogłoszono
i rozstrzygnięto następujące konkursy ofert: 

Zarządzenie Nr 0050.Z.154.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 listopada 2014r. w
sprawie:  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Gminy
Miasta  Nowy  Targ  w  zakresie  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
organizację pożytku publicznego w roku 2015. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.155.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ  z dnia 21 listopada 2014 r.
w  sprawie:  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2015. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.156.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2014 r. w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta
Nowy Targ  w zakresie  pomocy społecznej  –  aktywizacja  osób poprzez  umożliwienie  im
udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2015. 
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Zarządzenie Nr 0050.Z.157.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2014 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 2015. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.158.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2014 r. w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta
Nowy  Targ  w  zakresie  pomocy  społecznej  –  świadczenie  usług  w  postaci  opieki
pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2015. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.159.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 listopada 2014 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 2015. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.163.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 listopada 2014 r. w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta
Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.164.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2014 r. w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta
Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2015. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.165.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2014 r. w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta
Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji 2015. 

Zarządzenie Nr.0050.Z.166.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2014 r. w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta
Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2015. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.98.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 3 czerwca 2015 r. w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta
Nowy  Targ  w  zakresie  pomocy  społecznej  –  prowadzenie  mieszkania  chronionego  dla
mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku
2015. 

Zarządzenie Nr 0050.Z.181.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014 roku
w  sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  administracji
rządowej zleconego do realizacji Gminie Miasto Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej –
organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z
 niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia,
dla 30 osób, w roku 2015 
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Zarządzenie Nr 0050.Z.182.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej- aktywizacja osób poprzez umożliwienie
im udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2015 

Zarządzenie Nr 0050.Z.183.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014 roku 
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej obejmującego udzielanie posiłku osobom
tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku
2015 

Zarządzenie Nr 0050.Z.184.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta  Nowy Targ  w zakresie  pomocy  społecznej  –  świadczenie  usług  w postaci  opieki
pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2015 

Zarządzenie Nr 0050.Z.185.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014 roku
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  Nowym  Targu
prowadzonej w formie świetlicy w roku 2015 

Zarządzenie Nr 0050.Z.15.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015 

Zarządzenie  Nr.0050.Z.18.2015  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  4  luty  2015  r.  w
sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na realizację  zadań publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie turystyki i rekreacji w roku 2015. 

Zarządzenie  nr  0050.Z.19.2014 Burmistrza  Miasta  Nowy Targ z  dnia 4 lutego 2015 r.  w
sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na realizację  zadań publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

Zarządzenie Nr.0050.Z.24.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ  z dnia 9 lutego 2015 r. w
sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na realizację  zadań publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2015. 

Na zadania  objęte  konkursami  ofert  w roku 2015 w budżecie  Miasta  Nowy Targ  została
przeznaczona  kwota w wysokości:              z podziałem na następujące rodzaje zadań:
 

1) kultura fizyczna – 240.000,00 zł. 
2) kultura fizyczna – sprzyjanie rozwojowi sportu – 100.000,00 zł
3) kultura i sztuka –  77.000,00 zł, 
4) ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi –90.700,00 zł. 
5) pomoc społeczna – 340.000,00 zł. 
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6) turystyka – 3.000,00 zł,
7) pomoc społeczna – zadanie zlecone (administracja rządowa)– 380.102,00 zł,
8) edukacja – 27.039,76.000 zł.

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

1) zadania w zakresie kultury fizycznej

Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 58.860  ,  00    na 
realizację zadania:

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych hokej na lodzie.

Plan: 35.360,00 Wykonanie: 35.360,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  w  dyscyplinach
sportowych hokej na lodzie. W treningach i zwodach udział  wzięło około 250 dzieci 
i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych: żak, żak młodszy, młodzik, junior młodszy 
i  junior  w  hokeju  na  lodzie  oraz  21  zawodniczek  PHLK.  Z  dotacji  pokryto  koszty
wynagrodzenia trenerów. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta
kwota  w  wysokości  35.360,00.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie  zostało
zrealizowane w 100%.

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Plan: 10.000,00 Wykonanie: 10.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na  pokrycie wynagrodzeń trenerów  i zakupiono sprzęt
konieczny do nauki  jazdy.  W nauce na łyżwach brało udział  około 250 dzieci  z  czterech
szkół. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości
10.000,00. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Prowadzenie zajęć z unihokeja i udział w turniejach

Plan: 5.000,00 Wykonanie: 5.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów dojazdu na turnieje, zakup sprzętu, 
W zawodach brało udział 40 osoby, dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodziczka 
i juniorki młodsze.  Zespół juniorek młodszych zajął III miejsce w Mistrzostwach Polski ,
natomiast zespół juniorek starszych zajął III miejsce w Mistrzostwach Polski. Na realizację
w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 5.000,00. Dotacja
została wykorzystana w kwocie 5.000,00 Zadanie zostało zrealizowane w  100%.

Organizacja oraz udział w turnieju międzynarodowym w hokeju na lodzie ( małe granty)
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Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Z dotacji pokryto koszty wynagrodzenia sędziów, opieka medyczna zakupiono nagrody. Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Udział w turnieju międzynarodowym BRNO 2015” ( MAŁE GRANTY)

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Z dotacji pokryto koszty  transportu. Zawodniczki MMKS wygrały wszystkie mecze i zajęły I
miejsce w turnieju. Zadaniem zostało objętych 15 zawodniczek. Na realizację w/w zadania
została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  3.000,00.  Dotacja  została
wykorzystana w całości .Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Puchar Europy 2015 ( MAŁE GRANTY)

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 1.755,14

Z dotacji pokryto koszty  wyżywienia i noclegu.  Dzięki dofinansowaniu zespół seniorek  brał
udział w turnieju finałowym o Puchar Europy. Zespół zajął III miejsce -najwyższe w historii
występów  Polski  w  tych  rozgrywkach   Zadaniem  zostało  objętych  17  zawodniczek.  Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00.
Dotacja została wykorzystana w kwocie 1.755,14.  tj. w 87%. Zadanie zostało zrealizowane 
w 100%.

 Udział w turnieju międzynarodowym Stupava – Wiedeń 2015 ( MAŁE GRANTY)

Plan: 1.500,00 Wykonanie:  1.227,60

Z dotacji pokryto koszty  przejazdu na zawody.  Zadaniem zostało objętych 42 zawodników.
W turnieju udział brało 69 zespołów min. z Polski Czech, Węgier i Słowacji. Na realizację
w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00. Dotacja
została wykorzystana w całości Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Klub Sportowy „Szarotka” otrzymał dotację w wysokości 12.000,00  z przeznaczeniem
na realizację zadań:

Promocja sportu i aktywnego stylu życia, oraz osiągnięcia wysokich wyników sportowych
przez młodzież uczącą się i biorącą udział w zajęciach z KS „ Szarotka”.

8



Plan: 12.000,00 Wykonanie: 12.000,00

Dotacja  została  przeznaczona  w  całości  na  sekcje  juniorskie  dziewcząt  oraz  juniorek
młodszych  Dzięki  dotacji  w  treningach  i  meczach  uczestniczyło  i  uczestniczy  około  80
zawodników.  Klub  brał  udział  w zawodach  sportowych  na  szczeblu  Mistrzostw  Polski  a
zawodniczki  i  zawodnicy  reprezentują  Polskę  w  meczach  międzynarodowych.  Z  dotacji
pokryto transport , noclegi,  wyżywienie na wyjazdowe mecze, zapewniono opiekę dorosłych
i wykwalifikowaną kadrę trenerską, opłacono ekwiwalenty sędziowskie.
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości
13.000,00  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie  zostało  zrealizowane
w 100,00%.

Klub Sportowy „Gorce” otrzymał dotację w wysokości  51.500,00 z przeznaczeniem
na realizację zadań:

Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS GORCE w dyscyplinach : tenis stołowy
koszykówka dziewcząt, siatkówka, narciarstwo biegowe.

Plan: 39.000,00 Wykonanie: 39.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS Gorce
w dyscyplinach  sportowych:  tenis  stołowy dziewcząt  i  chłopców,  koszykówka  dziewcząt,
siatkówka chłopców, narciarstwo biegowe. W zajęciach i szkoleniu uczestniczyły dzieci 
i  młodzież  pod  kątem  przygotowania  do  udziału  w  zawodach  sportowych.  Zajęcia
prowadzone były przez wyspecjalizowanych trenerów. W zajęciach sekcji tenisa stołowego
uczestniczyło  36  zawodników,  koszykówki  20  osób,  narciarstwa  biegowego  16  osób,
siatkówka  50  osób.  Podnoszono  ogólną  i specjalistyczną  sprawność  fizyczną  poprzez
szkolenie  w  poszczególnych  sekcjach.Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z
budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  35.000,00.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.
Zadanie zrealizowano w 100%.

Organizacja i przeprowadzenie biegu górskiego „XI Maraton Gorce Krościenko – Nowy
Targ”.

Plan: 8.000,00 Wykonanie: 8.000,00

Dotacja została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie biegu górskiego „XI Gorce-
Maraton Krościenko – Nowy Targ”. W XI Biegu Górskim Gorce Maraton wystartowało 179
zawodników. Celem zorganizowania Biegu było propagowanie biegania jako aktywnej formy
spędzania  czasu,  rywalizacja  sportowa,  ukazanie  walorów  krajobrazowych  Gorców  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  8.000,00
zł.  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

„Turniej Mikołajkowy Mini piłki siatkowej” ( Małe granty)

9



Plan: 4.500,00 Wykonanie: 4.500,00

Turniej odbył się 6 grudnia. Inicjatywa ta zaangażowała ok 48 zawodników w wieku od 9 do
14 lat trenujących w klubie we wszystkich grupach młodzieżowych. Z dotacji pokryto koszty
organizacji turnieju.  Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota
w wysokości 4.500,00. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano  
w 100%.

Stowarzyszenie  Sportowe  Karate  „Yokozuna” otrzymało  dotację  w  wysokości
9.000,00 z przeznaczeniem na realizacje zadania:

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu dyscypliny Karate „KYOKUSHIN”.

Plan: 6.000,00 Wykonanie: 6.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych z
zakresu dyscypliny karate „Kyokushin”, zakup i naprawę sprzętu sportowego oraz udział w zawodach. W
zajęciach  sportowych  prowadzonych  przez  SSK  „Yokozuna”  udział  bierze  69  osób.
Członkowie Stowarzyszenia brali udział w turniejach rangi krajowej oraz międzynarodowej.
W zawodach sportowych  udział  brało  9 zawodników. Poprzez  udział  w zawodach różnej
rangi   zawodnicy zdobyli  łącznie  8 medali  złotych,  10 srebrnych  oraz 9 brązowych.   Na
realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 6.000,00 zł.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100 %

Organizacja XIII Młodzieżowego Turnieju karate „ Kyokushin”
 pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ.

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie  kosztów organizacji  XIII Młodzieżowego
Turnieju  karate  „Kyokushin”  pod  patronatem  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ.  Z  dotacji
pokryto koszty opieki medycznej oraz zakupiono trofea na Turniej. W turnieju wzięło udział
154 zawodników. 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
%

Uczniowski  Klub  Sportowy  Skalny” otrzymał  dotację  w  wysokości 4.000,00  
z przeznaczeniem na realizację zadań:

Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do UKS „Skalny” i udział w zawodach sportowych
w dyscyplinach: koszykówka dziewcząt i chłopców.  

Plan: 4.000,00 Wykonanie: 4.000,00
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Dotacja została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży należącej do UKS „Skalny” i udział
w zawodach sportowych w dyscyplinach: koszykówka  i siatkówka dziewcząt i chłopców z klas
I-III łącznie 60 osób.  Z dotacji pokryto koszty administracyjne, udział w zawodach oraz zakup
sprzętu  sportowego.  W zajęciach  uczestniczyły  4  grupy –  400  jednostek  treningowych.  Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości  4.000,00 zł.
Dotacja została wykorzystana w kwocie 4.000,00 zł. Zadanie zrealizowano   w 100 %.

Uczniowski  Klub  Sportowy  „Tęcza” otrzymał  dotację  w  wysokości 6.000,00  
z przeznaczeniem na realizację zadań:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Mieście Nowy Targ.

Plan: 4.000,00 Wykonanie: 4.000,00 

Kwota dotacji została wykorzystana na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
w Mieście Nowy Targ. Treningi piłki nożnej prowadzone były 2 razy w tygodniu. 
W  treningach  i  zawodach  uczestniczyła  60  osobowa  grupa  dzieci.  W  rozgrywkach  ligi
międzyklasowej w piłce nożnej, unihokeju, koszykówce, piłce nożnej halowej, piłce ręcznej
oraz  sekcji  turystycznej  uczestniczyło  około 200 uczniów klas  4-6.  W sekcji  koszykówki
dziewcząt uczestniczyło ok. 30 osób z klas 4-6, w sekcji piłki nożnej chłopców uczestniczyło
około 30 osób z klas 4-6. W zajęciach turystycznych uczestniczyło około 150 uczniów. 
Z dotacji zakupiono sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć,   pokryto koszty organizacji
zawodów sportowych,  zakup  sprzętu  sportowego  oraz  wyjazdu  na  zawody sportowe.  Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości  4.000,00
zł.  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

„ Szkolenie młodzieży w zakresie podstaw wspinaczki sportowej”

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00 

Dofinansowanie  z  dotacji  pozwoliło  na  opłacenie  wyspecjalizowanych  w  szkoleniu
wspinaczki sportowej instruktorów oraz korzystanie w czasie zajęć ze ścianki wspinaczkowej
w Nowotarskim Centrum Wspinaczkowym. Uczniowie w grupach 10 osobowych uczęszczali
na  zajęcia  prowadzone 2 razy  na  miesiąc  przez  5 miesięcy.  Zadanie  skierowane  było  do
chłopców i dziewcząt w wieku od 7 -12 lat. 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%.

Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Górale  ” otrzymał dotację w wysokości 9.  000,00  
z przeznaczeniem na realizację zadania:

Szkolenie dzieci, organizacja oraz uczestnictwo w turniejach piłki nożnej dla dzieci z Gminy
Miasto Nowy Targ.
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Plan:9.000,00 Wykonanie: 9.000,00

 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 14 lat. Pokryto koszty wynajmu obiektów sportowych, udział w 9
turniejach piłki nożnej oraz organizację i udział w turniejach w Nowym Targu. Na realizację
w/w zadania została  przyznana z budżetu miasta  kwota w wysokości  9.000,00 zł.  Dotacja
została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Nowotarski Klub Piłkarski „Podhale  ” otrzymał dotację w wysokości 19.000,00 
z przeznaczeniem na realizację zadań:

Młodzi adepci piłkarskiego rzemiosła.

Plan: 19.000,00 Wykonanie: 19.000,00

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,  koszty  przejazdów,  zakupu  sprzętu  sportowego,  wynagrodzenia  trenerów,
dostęp do obiektów sportowych.  Ze szkolenia korzystało  ponad 140 osób z grup  Dzięki
dotacji  zapewniono treningi tj,  3 treningi  w tygodniu/ żak, 3 trening w tyg./  młodziki,  3
treningi w tyg./juniorzy młodsi oraz udział w zawodach 
i spotkaniach ligowych. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta
kwota  w  wysokości   19.000,00  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie
zrealizowano w 100%.

Auto Moto-Klub „Gorce” otrzymał dotację w wysokości 11.000,00 z przeznaczeniem na
realizację zadań:

 Runda Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski Trial, Runda Mistrzostw Pucharu
Polski, Organizacja 69 Międzynarodowego Rajdu Tatrzańskiego, Puchar Macec, 

Trial Country Nowy Targ 2014.

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  organizację  Rundy  Otwartych  Indywidualnych
Mistrzostw  Polski  Trial,  Rundy  Mistrzostw  Pucharu  Polski,  organizację  70
Międzynarodowego Rajdu Tatrzańskiego, Pucharu Macec oraz Trialu Country Nowy Targ
2015.  W/w  zawodach  zawodnicy  AMK   „Gorce”  zdobyli  I  miejsce  w  klasyfikacji
klubowej,2,3 w kwalifikacji generalnej, 1,2,3 miejsce Pucharu Macec 1, 2,3 miejsce 
w  indywidualnej  kwalifikacji  Rajdu  Tatrzańskiego.  Z  dotacji  pokryto  koszty  zakupu
pucharów  oraz  pokryto  koszty  opieki  medycznej.  Celem  zorganizowania  Rajdu  była
popularyzacja sportu motocyklowego wśród dzieci i młodzieży społeczności  miasta Nowy
Targ.  Na realizację w/w zadania została przyznana 
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z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości.
Zadanie zrealizowano w 100 %.

„Organizacja treningów dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na zawody krajowe i zagraniczne
przez AMK Gorce Nowy targ zgodnie z kalendarzem ZG PZM, UEM, FIM”

Plan: 6.000,00 Wykonanie: 6.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  organizację  treningów  dzieci  i  młodzieży  oraz
wyjazdów  na  zawody  krajowe  i  zagraniczne  przez  AMK  Gorce  Nowy  targ  zgodnie  z
kalendarzem  ZG  PZM,  UEM,  FIM.  Grupa  treningowa  to  8  zawodników.  Ilość
przeprowadzonych  treningów 72.  Na realizację  w/w zadania  została  przyznana  z  budżetu
miasta  kwota w wysokości  6.000,00 zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w całości.  Zadanie
zrealizowano w 100 %.

„Runda Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski Superenduro- maj  2015”

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Cele  realizacji  zadania  zostały  w  pełni  zrealizowane.  W  zawodach  wystartowało  63
zawodników .Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup pucharów oraz zorganizowanie
zawodów. 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 %.

Zarząd  Powiatowy  Ligi  Obrony  Kraju otrzymał  dotację  w wysokości 6.500,00  
z przeznaczeniem na realizację zadań:

Organizacja Akcji Zima 2015  

Plan: 1.500,00 Wykonanie: 1.500,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  organizację  Akcji  Zim 2015.  W ramach  zadania
przeprowadzono  treningi  strzeleckie  i  zawody  z  broni  pneumatycznej  i  klubowej  dla
młodzieży z terenu Nowego Targu. Łącznie w zadaniu uczestniczyło  273 osób. Z dotacji
pokryto koszty zakupu amunicji. Na realizację zadania została przyznana z budżetu miasta
kwota  w  wysokości  1.500,00  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie
zrealizowano w 100%.

Organizacja Akcji Lato 2015  

Plan: 1.500,00 Wykonanie: 1.500,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  organizację  Akcji  Lato  2015.  W ramach  zadania
doskonalono umiejętności strzeleckie oraz sprawność fizyczną podczas zdobywania odznak
sprawności  obronnych.  Celem  zorganizowania  Akcji  Lato  2015  było  zainteresowanie
młodzieży strzelectwem sportowym, rozwijanie talentów, przygotowanie do uczestnictwa w
zawodach  strzeleckich.   Dofinansowanie   pozwoliło  na  zakup  amunicji,  tarcz  i  części
nagród.Łącznie w zadaniu uczestniczyło 546 osób. Z dotacji pokryto koszty zakupu amunicji,

13



oraz kurtki strzeleckie. Na realizację zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w
wysokości  1.500,00 zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w całości.  Zadanie  zrealizowano  w
100%.

Organizacja Ligi Szkolnej 2015  

Plan:2.500,00 Wykonanie: 2.500,00

Kwota dotacji  została przeznaczona na realizację zadania publicznego Liga Szkolna 2015.
Celem zadania była popularyzacja wychowania patriotycznego w grupie oraz  rywalizacja 
w  strzelectwie.  W  zadaniu  uczestniczyło  615  osób.  Przeprowadzono  37  treningów
strzeleckich. Z dotacji pokryto koszty zakupu amunicji.  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%.

Klub Sportowy „Wiaterni”   otrzymał dotację w wysokości 2.000,00 z przeznaczeniem
na realizację zadania:

Szkolenie dzieci i młodzieży z Nowego Targu w żeglarstwie sportowym, organizacja regat
„ Puchar Burmistrza Nowego Targu”, udział w regatach Pucharu Polski i Systemu Sportu

Młodzieżowego.

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży z Nowego Targu 
w żeglarstwie sportowym, organizację Pucharu Burmistrza Nowego Targu, udział w regatach
Pucharu Polski i Systemu Sportu Młodzieżowego. Przeprowadzono szkolenia, organizację 
i  przeprowadzenie  zawodów,  udział  w  systemie  rywalizacji.  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 %.

TKKF„Gorce- Nowy Targ” otrzymał dotację w wysokości 8.  0  00,00 z przeznaczeniem
na realizację zadań:

Nowotarskie rozgrywki w piłkę nożną i piłkę halową.

Plan: 1.000,00 Wykonanie: 1.000,00

 Dotacja została przeznaczona na realizację zadania publicznego – Nowotarskie rozgrywki w
piłkę nożna i halową. Zadaniem objęto 40 osób. Z dotacji pokryto koszty wynajmu hali.  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%.
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„ II Powitanie Lata z Nordic Walking”

Plan: 7.000,00 Wykonanie: 7.000,00

Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie zawodów rekreacyjno- sportowych Nordic
Walking,  które  odbyły  się  na szlaku Nordic  Walking wyznaczonego  na terenie  Boru nad
Czerwonem. W zawodach wystartowało 60 zawodników z różnych stron Polski. 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%.

Aeroklub Nowy Targ otrzymał  dotację  w wysokości 4.50  0,00 z przeznaczeniem na
realizację zadania:

Udział 4 zawodników Aeroklubu Nowy Targ w Szybowcowych Mistrzostwach Polski Klasa
A i Krajowych Zawodach Szybowcowych Klasy Klubu A i Klubu B.

Plan: 4.500,00 Wykonanie: 4.500,00

 Dotacja została przeznaczona na udział 4 zawodników Aeroklubu Nowy Targ 
w Szybowcowych  Mistrzostwach  Polski  Klasa  A i  Krajowych  Zawodach Szybowcowych
Klasy A i  Klubu B.  Z dotacji  pokryto koszty holi  do konkurencji,  wyżywienie,  noclegi  i
wpisowe  zawodników.  Piloci  zajęli  następujące  miejsca:  Jerzy  Staszyński  -  47  miejsce
Szybowcowe  Mistrzostwa  Polski,   Bogusław  Sikora  –  23  miejsce   Krajowe  Zawody
szybowcowe Klasy Klub B , Jakub Winiarski 3 miejsce Krajowe Zawody szybowcowe Klasy
Klubu B, Tadeusz Byrczek- 16 miejsce Szybowcowe Mistrzostwa Polski Klasy Klubu A.  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%.

Polski Związek Wędkarski koło Nr 17 „Podhale” w Nowym Targu otrzymał
dotację     w wysokości 2.  000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania:

Młodzi łowią 2014  

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  zakup  sprzętu,  opłaty  startowe.  W  zajęciach
teoretycznych  w  siedzibie  koła  brało  udział  17  uczestników.  Zorganizowano  Zawody
spławikowe z okazji Światowego Dnia Dziecka , brało w nich udział 30 zawodników. Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 2.000,00
zł.  Dotacja została wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

Polski Związek Wędkarski Okręg Nowy Sącz koło Nr 28 otrzymał dotację 
w wysokości 2.  000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania:
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„Dzień Dziecka  z Wędką”  

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów zakupu ryb. Zawody zgromadziły
ok 200 dzieci i młodzieży. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta
kwota  w wysokości  2.000,00  zł.   Dotacja  została  wykorzystana  całkowicie.  Zadanie
zrealizowano w 100%.

 Nowotarski Klub Kolarski  otrzymał dotację w wysokości 3.000,00 z przeznaczeniem
na realizację zadania:

„ Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo górskie, w tym zakup
sprzętu”  

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  trenera.   Zorganizowano  100
treningów dla młodzieży.   W działaniach realizowanych w ramach zadania brało udział  7
osób w wieku od 13 do 18 roku  życia , 3 dziewczęta, 4 chłopcy. Na realizację w/w zadania
została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  3.000,00  zł.  Dotacja  została
wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

Oddział  Rejonowy Związku  Emerytów,  Rencistów i  Inwalidów w Nowym
Targu  otrzymał dotację w wysokości 1.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Pielgrzymka do sanktuariów Ziemi Świętokrzyskiej”  

Plan: 1.000,00 Wykonanie: 1.000,00

Z  dotacji  pokryto  część  kosztów  transportu  na  pielgrzymkę  do  sanktuarium  na  Ziemi
Świętokrzyskiej.  Na  wycieczkę  wyjechało  40  osób.  Na  realizację  w/w  zadania  została
przeznaczona z budżetu miasta kwota 
w wysokości 1.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano 
w 100%.

Stowarzyszenie  „Biegam  po  Górach” otrzymał  dotację  w  wysokości 5.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Organizacja i przeprowadzenie zimowego biegu górskiego ICEBUG SUMMER TRIAL  
 Nowy Targ”  

Plan: 5.000,00 Wykonanie: 5.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  pomiaru  czasu,  koszty
gastronomiczne, promocja, pakiety startowe o i ogólną promocję biegu. Impreza trwała 2 dni ,
przeprowadzono 3 konkurencje w których wystartowało 185 zawodników. Na realizację w/w
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zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  5.000,00  zł.  Dotacja
została wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

„Old  Boys  Podhale” otrzymał  dotację  w  wysokości 2.000,00 z przeznaczeniem  na
realizację zadania:

„Udział w Mistrzostwach Polski Old Boys w hokeju na lodzie – Sosnowiec 2014”  

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie  kosztów  noclegów podczas rozgrywania
turnieju. W zadaniu udział wzięło 18 zawodników. W ogólnej klasyfikacji drużyna zajęła 1
miejsce zdobywając tytuł Mistrza Old Boys w hokeju na lodzie. Na realizację w/w zadania
została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  5.000,00  zł.  Dotacja  została
wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

2) zadania w zakresie kultury i sztuki
W ramach przyznanych dotacji dofinansowano następujące zadania:

• Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

Plan: 11 000,00 Wykonanie: 11 000,00

XII 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. Podczas imprezy wystąpiło 7 wykonawców w tym 3 zespoły
muzyczne. Przeprowadzono 4 konkursy w tym konkurs na najpiękniejszy wianek na którym
zaprezentowano  25  wianków.  Przy  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu  imprezy
zaangażowanych było społecznie ok. 35 osób. Szacunkowo na imprezie było około 700 osób.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Wigilia dla mieszkańców Nowego Targu
Plan 3 500,00 Wykonanie: 3 500,00

Cykliczna  impreza  plenerowa  odbywająca  się  na  nowotarskim  Rynku  mająca  na  celu
kultywowanie  tradycji  bożonarodzeniowych podczas,  której  można degustować tradycyjne
góralskie  potrawy  wigilijne.  Dodatkową  atrakcją  była  żywa  szopka  bożonarodzeniowa.
Podczas  nowotarskiej  wigilii  odbyły  się  występy  zespołów  regionalnych  z  programami
jasełkowymi a całość projektu zakończyły świąteczne życzenia i wspólne kolędowanie. Przy
realizacji  zadania  zaangażowanych  było  społecznie  30  osób  –  członków  Nowotarskiego
Oddziału Związku Podhalan. W Wigilii na nowotarskim Rynku wzięło udział ok. 400 osób.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Miejski Nauczycielski Chór „Gorce”
Plan: 7 500,00 Wykonanie: 7 500,00
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Udział  w  Międzynarodowych  VI  Wiosennych  Spotkaniach  Chórów  i  Orkiestr  w
Obornikach Wielkopolskich. Koncerty w odwiedzanych miastach Polski i Niemiec 

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

Miejski Nauczycielski Chór „Gorce” w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2014 r brał udział
w Międzynarodowych  VI  Wiosennych  Spotkaniach  Chórów  i  Orkiestr  w  Obornikach
Wielkopolskich, gdzie chór wystąpił dwukrotnie przedstawiając utwory sakralne, regionalne i
rozrywkowe. Koncerty chóru zostały entuzjastycznie przyjęte przez publiczność a szczegółnie
pieśni regionalne w opracowaniu wielogłosowym W Obornikach Wielkopolskich koncertu
wysłuchało ok. 1000 osób. Ponadto Chór występował również dwukrotnie na trasie przejazdu
w Jeleniej Górze i w Dreźnie. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano
w 100%.

Koncert Świąteczno - Noworoczny
Plan: 2 500,00 Wykonanie: 2 500,00

Koncert Noworoczny odbył się w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym
Targu w dniu 28 grudnia 2014 r. Najpiękniejsze polskie i podhalańskie kolędy wykonywane
były przez Chór Gorce oraz grupę śpiewaczą z Gronkowa pod kierunkiem Marii Zarębczan
z akompaniamentem  Aleksandry  Kowalik  i  Wiktorii  Zarębczan.  Ogólnie  na  scenie
Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpiło 95 osób. Widownia zgromadziła ponad 400 widzów.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie”
Plan: 7 500,00 Wykonanie: 7 500,00

Koncert Wieczór Cecyliański Plan: 2 500,00 Wykonanie: 2 500,00
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 29 listopada 2014 r. w Sali widowiskowej
MOK. W koncercie pn. „Wieczór Cecyliański” uczestniczyło ok. 180 wykonawców z 9 grup
śpiewaczych.  Koncert  trwał  ok.  1,5 godziny.  Koncertu wysłuchało  ok.  500 osób. Dotacja
została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Przymierze ze sztuką – warsztaty muzyczne i trasa koncertowa od Trydentu do
Ambruzji

Plan: 5 000,00 Wykonanie: 5 000,00
Chór Echo Gorczańskie uczestniczył w trasie koncertowej od Trydentu do Ambruzji w dniach
od 21 do 28 września 2014 r. Inspiracja wyjazdu była współpraca z chórem „Coro Croz la
Stria”  Podczas  wyjazdu  chór  wykonał  4  koncerty,  które  poprzedzone  były  warsztatami
muzycznymi ( 5 dni po 4 godz.). W zadaniu uczestniczyło 46 chórzystów. Dotacja została
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu
Plan 1 500,00 Wykonanie:1 500,00
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XXII Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera
Plan 1 500,00 Wykonanie:1 500,00

Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na   nagrody  dla  laureatów  konkursu.  Na  konkurs
nadesłano 492 wiersze od 262 autorów. Jury nagrodziło 6 wierszy literackich i  4 wiersze
gwarowe. Liczba osób uczestniczących w ogłoszeniu wyników konkursu szacowana jest na
ok. 10 tys. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni
Plan: 3 450,00 Wykonanie: 3 450,00

XVI Karnawał na śniegu dla dzieci im. Wł. Sięki 

Plan: 3 450,00 Wykonanie: 3 450,00
„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.  105
zawodników  w  slalomie  i  60  w  zjeździe  na  worku.  Ogólnie  impreza  jako  widowisko
zgromadziła ok.350 osób. Przy realizacji zadania zaangażowanych było społecznie 25 osób –
członków Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

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

• 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 2014
w ognisku muzycznym na terenie miasta kształciło się 105 dzieci i młodzieży, zatrudnionych
było  25  nauczycieli.  Zajęcia  z  gry na  instrumencie  odbywają  się  indywidualnie.  Ponadto
prowadzone  są  również  zajęcia  grupowe z  umuzykalnienia,  kształcenia  słuchu  i  rytmiki.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu
Plan: 5 300,00 Wykonanie: 5 300,00

• Cykl  wykładów  pod  hasłem  „Wieczorne  spotkania  w  Bursie  Gimnazjalnej  z
historią, kulturą i tradycją w tle

Plan: 5 300,00 Wykonanie: 5 300,00
Dotacja z przeznaczeniem na cykl wykładów o różnorodnej tematyce obejmującej zarówno
dzieje Nowego Targu jak i regionu. W 2014 roku odbyło się 9 wykładów. W comiesięcznych
spotkaniach uczestniczyło średnio ok. 25-30 osób. Uczestnikami spotkań są uczniowie szkół
gimnazjalnych, studenci, uczniowie szkół średnich członkowie Uniwersytetu III Wieku oraz
mieszkańcy miasta. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Towarzystwo Kultury Aktywnej „ Ferment”
Plan: 4 500,00 Wykonanie: 4 500,00

• Warsztaty  kultury  żydowskiej  oraz  graffiti  połączone  z  wykonaniem  muralu
Ireny Sendlerowej
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Plan:4 500,00 Wykonanie:4 500,00
W ramach realizacji zadania przeprowadzono warsztaty (wykład z prezentacją zdjęć) na temat
historii  Żydów  nowotarskich  podczas  których  zapoznano  się  z  kaligrafią  hebrajską  oraz
wykonano szablony wykorzystane w dalszej części zadania do wykonania murali. Rezultatem
zadania było wykonanie trzech murali  w trzech punktach miasta Nowy Targ. Na budynku
kina Tatry powstał mural poświęcony Irenie Sendlerowej na garażu przy Al. Solidarności i
hydroforni przy ul. Sikorskiego – mural „żydowskie wycinanki”. W realizacji zadania wzięło
udział  40 osób w tym 4 prowadzących.  Dotacja została  wykorzystana w całości.  Zadanie
zrealizowano w 100%.  

• Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”
Plan: 4 000,00 Wykonanie: 4 000,00

• „W świecie ludzkiej nadziei”- Rekolekcje z Tischnerem 
Plan: 4 000,00 Wykonanie: 4 000,00

Realizacja zadania odbyła się w ramach X Rekolekcji z Tischnerem w Ludźmierzu w dniach
11.04- 13.04 2014 r. Najważniejszym celem rekolekcji  było przybliżenie postaci ks. prof.
Józefa  Tischnera  jako  księdza,  górala  a  nade  wszystko  wielkiego  człowieka.  W  ramach
rekolekcji  odbyły  się  wykłady,  prelekcje  oraz  warsztaty  regionalne.  W  projekcie
uczestniczyło ok. 100 osób, wykłady prowadziło 10 prelegentów, rekolekcje trwały 3 dni. 
Wydrukowano 200 informatorów rekolekcyjnych.  Dotacja została wykorzystana w całości.
Zadanie zrealizowano w 100%.

• Stowarzyszenie Ludwiga van Beethovena 
Plan 10 000,00 Wykonanie: 10 000,00

„Jeszcze polska muzyka…”
Plan 10 000,00 Wykonanie: 10 000,00

Koncert  symfoniczny pn.  „Jeszcze  polska  muzyka  …” wraz  z  prelekcja  odbył  się  16
października   2014  r.  w  Sali  widowiskowej  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w  Nowym
Targu. Koncert spotkał się z ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności czego
wyrazem była duża frekwencja publiczności zgromadzonej w MOK-u. W koncercie brała
udział  Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. W koncercie wzięło udział  60 muzyków
orkiestry, nakład materiałów promocyjnych obejmował druk plakatów ok. 200 szt. Liczba
osób, do których dotarła informacja na temat projektu za pomocą stron internetowych :
www.beethoven.org.pl,  www.oab.com.pl,  stron  internetowych  partnerów,  partnerów
medialnych  oraz  portali  społecznościowych  to  ok.  500  000  osób.  Dotacja  została
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki
Plan 1 250,00 Wykonanie: 1 250,00

Koncert muzyczny – Muzyka łączy pokolenia
Plan 1 250,00 Wykonanie: 1 250,00

Koncert  pt.  „Muzyka  łączy  pokolenia”  to  przesłanie  idei  koncertu,  którego  celem  była
integracja  społeczności  lokalnej  wokół  muzycznej  formy  kultury.  Podczas  koncertu  z
bogatym  repertuarem  zaprezentowała  się  młodzież  oraz  dzieci  z  nowotarskich  szkół
podstawowych oraz gimnazjum a także dzieci z zespołu „Mali Śwarni” Koncert odbył się w
Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu i trwał ok. 1,5 h. W koncercie wzięło udział ok.
60  osób.  Koncert  spotkał  się  z  dużym  zainteresowaniem  lokalnej  społeczności  czego
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wyrazem  była  duża  frekwencja  publiczności  zgromadzonej  w  MOK-u.  Dotacja  została
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

12. Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu
Plan 10 000,00 Wykonanie 10 000,00 

Muzyczna wizytówka Nowego Targu
Plan 10 000,00 Wykonanie 10 000,00 

W ramach realizacji zadania zakupiono 36 sztuk marynarek dla Miejskiej Orkiestry Dętej. Na
marynarka widnieje herb miasta Nowego Targu. W ramach realizacji zadania orkiestra brała
udział  w imprezach miejskich,  obchodach świąt narodowych na przeglądach powiatowych
i wojewódzkich  oraz  prezentowała  swój  repertuar  podczas  4  samodzielnych  koncertów
zorganizowanych w parku Miejskim im. A. Mickiewicza. Dotacja została wykorzystana w
całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

13. Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD
Plan 9 000,00 Wykonanie 9 000,00

Mozart kontra Sinatra – multimedialna podróż przez muzykę i sztukę XIX i XX wieku. 

Plan 9 000,00 Wykonanie 9 000,00
W ramach realizacji zadania odbył się 25 czerwca 2014 r w Miejskim Ośrodku Kultury w
Nowym  Targu  koncert  w  formie  gali  trwający  2,5  h.   Koncert  spotkał  się  z  dużym
zainteresowaniem lokalnej społeczności czego wyrazem była duża frekwencja publiczności
zgromadzonej w MOK-u. Utwory muzyczne w wykonaniu profesjonalnych muzyków były
ilustrowane multimedialnymi  obrazami prezentującymi  fotografie,  modę oraz sztukę danej
epoki.  Pokaz  ten  wzbogacony  był  komentarzem  w  formie  wykładu.   Dotacja  została
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Dofinansowanie w trybie „małych grantów”

Plan 8 000,00 Wykonanie 0,00
Kwota nie została rozdysponowana z uwagi na brak złożonych ofert przez stowarzyszenia 

3) zadania w zakresie turystyki i rekreacji

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział ”GORCE” otrzymał dotację 
w wysokości 2.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania:

Organizowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży.  

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów transportu  oraz  zakupu nagród.
Głównymi  celami  były:  udział  w  eliminacjach  oddziałowych  XlII  w  Ogólnopolskim
młodzieżowym  Turnieju  Turystyczno-Krajoznawczym,  XXXIII  Młodzieżowym  rajdzie
Górskim Powstania Chochołowskiego, VIII Rajdzie Górskim „ Barwy Jesieni”, oraz udział w
konkursie wiedzy              o Podhalu i Spiszu. Zorganizowane zostały 4 imrezy, w których
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łącznie wzięło udział 274 osoby. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu
miasta kwota w wysokości 2.000,00 zł.  Dotacja została wykorzystana całkowicie.  Zadanie
zrealizowano w 100%.

4) zadania w zakresie ochrony zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

NKA „Rodzina” 

Plan: 30.000 zł. Wykonanie: 30.000 zł.

Dotacja została przeznaczona na porady prawne, 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 45 osób, które spotykają się w poniedziałki, środy i piątki od
godz.16-20. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Parafia św. Jadwigi Królowej

Plan: 85.000 zł. Wykonanie: 85.000 zł.

Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo –
wychowawczej wsparcia dziennego „Renovaro”, do której uczęszcza 90 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  85.000 zł.  Dotacja  została  wykorzystana
w całości.  Zadanie zostało zrealizowano w 100%.

Parafia św. Jana Pawła II

Plan: 45.000 zł. Wykonanie: 45.000 zł.

Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo –
wychowawczej  wsparcia  dziennego „Totus Tuus”,  do której  uczęszcza  40 wychowanków.
W świetlicy tworzone są optymalne warunki rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego
i  poznawczego  oraz  stwarza  możliwości  kształtowania  zdrowego  stylu  życia  dzieci.  Na
realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 45.000 zł.
Dotacja została wykorzystana w całości.  Zadanie zostało zrealizowano w 100%.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. NSPJ

Plan: 6.000 zł. Wykonanie: 5.998,54 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  zakup  żywności  w  związku  z  organizacją  XXXI  Dni
Trzeźwości na Podhalu w dniach od 20 do 23 listopada. W spotkaniach wzięło udział ok. 900
osób, wliczając Msze święte, na których głoszono trzeźwościowe homilie. Bardzo ważnym
rezultatem jest integracja grup trzeźwościowych z całej Polski. Kwota w wysokości 1,46 gr.
została zwrócona Gminie Miastu Nowy Targ. Dotacja została wykorzystana w 100 %.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. NSPJ w Nowym Targu
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Plan: 7.000 zł. Wykonanie: 7.000 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację profilaktycznej kolonii w Jarosławcu dla dzieci
i  młodzieży  z  rodzin  najuboższych.  Dotacja  pozwoliła  na  dofinansowanie  przejazdu
autokarami dla 110 uczestników. Podczas kolonii zrealizowano 3 wycieczki krajoznawczo –
turystyczne,  zajęcia  profilaktyczne,  rozgrywki  sportowe.  Dotacja  została  wykorzystana
w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
  
KS „Gorce”    

Plan: 8.000 zł. Wykonanie: 8.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  organizację  zajęć  sportowych  pozalekcyjnych  dla  dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych w tym przygotowanie i udział w Biegu Podhalańskim Jana Pawła II.
Zajęcia  odbywały  się  w  ilości  3  godzin  tygodniowo.  Grupa  liczyła  ok.  30  osób-dzieci
i młodzieży z Nowego Targu, przede wszystkim dziewczęta i chłopcy, bardzo często o niskim
statusie materialnym, którzy mieszkają w osiedlach blokowych. Zadanie zostało zrealizowane
w 100%.

Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE”

Plan: 11.000 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. 140
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 uczestniczyły grupy juniorów, juniorów młodszych
i trampkarzy. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Stowarzyszenie Hipiczne PRO NATI

Plan: 10.000 zł.                                    Wykonanie: 10.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  organizację  wakacji  w  siodle  dla  dzieci  z  rodzin
dysfunkcyjnych. W zajęciach jeździeckich uczestniczyło 40 nowotarżan, typowanych przez
pedagogów szkolnych z wszystkich Szkół Podstawowych Nowego Targu w okresie od 2 lipca
do dnia 30 sierpnia. Z dotacji pokryto koszt wynajmu koni. Oprócz jazdy na koniach dzieci
miały zajęcia związane z oporządzaniem zwierząt, a także liczne atrakcje takie jak: wycieczka
bryczkami, zajęcia integracyjne przy ognisku. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Ognisko TKKF „ Gorce – Nowy Targ”

Plan: 2.500 zł.                                    Wykonanie: 2.500 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  popularyzację  piłki  nożnej  wśród  dzieci  i  młodzieży
„KADRA  ORLIK  2014”,  wdrażanie  walki  z  uzależnieniami  –  profilaktykę  uzależnień.
W  realizacji  zadania  udział  wzięło  ok.  45  osób.  Z  dotacji  pokryto  wynajem  obiektów
sportowych na szkolenie i zawody oraz pokryto koszty zawodów kontrolnych i halowych.
Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Ognisko TKKF „ Gorce – Nowy Targ”

Plan: 1.200 zł.                                    Wykonanie: 1.200 zł.

23



Dotacja  została  przeznaczona  na  organizację  turnieju  piłkarskiego  dla  dzieci  i  młodzieży
„MAŁY  MUNDIAL  2014”.  W realizacji  zadania  udział  wzięło  ok.  100  osób.  Z  dotacji
pokryto koszty zakupu nagród oraz sprzętu sportowego. Poprzez realizację zadania została
poprawiona sprawność fizyczna młodych mieszkańców Nowego Targu i okolic, jak również
propagowano zdrowe formy aktywności ruchowej.  Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 5.000 zł.                                     Wykonanie: 5.000 zł.
Udzielenie  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  Powiatowi  Nowotarskiemu  na
dofinansowanie  działalności  Powiatowego  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  w  Nowym
Targu. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. 

Małe granty: 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Plan: 10.000 zł. Wykonanie: 10.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na   świadczenie  usług  w  postaci  opieki  pielęgniarskiej
w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacja lecznicza dla członków rodzin zagrożonych
problemem alkoholowym. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

5) zadania w zakresie pomocy społecznej

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Nowy Targ

Plan: 40.000 zł.  Wykonanie: 40.000 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. 130 osób dziennie. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym Oddział  Nowy
Targ

Plan: 380.102 zł. Wykonanie: 380.102 zł.
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.
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Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszcza 30 osób. Zadanie zostało zrealizowane
w 100%.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 Plan: 15.000 zł. Wykonanie: 15.000 zł.
Dotacja przeznaczona na aktywizację osób w podeszłym wieku poprzez umożliwienie udziału
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet zrzesza 177 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%.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej  

 Plan: 146.000 zł.                                 Wykonanie:146.000 zł.
Dotacja przeznaczona na prowadzenie Stacji Opieki świadczącej usługi w postaci opieki 
pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku, oraz rehabilitacji leczniczej. Stacja Opieki 
Caritas opieką pielęgniarską objęła 34 osoby, w gabinecie rehabilitacji obsłużono 1320 osób. 
Osoby korzystające z usług pielęgniarskich to osoby leżące z porażeniami połowicznymi lub 
czterokończynowymi, przykurczami, odleżynami, osoby starsze, samotne wymagające 
pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych i pomocy w obsłudze, 
chorzy na choroby nowotworowe. Z usług gabinetu rehabilitacji korzystają osoby ze 
schorzeniami narządu ruchu, po wypadkach, dzieci niepełnosprawne umysłowo, z wadami 
wrodzonymi układu krążenia i układu oddechowego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki

Plan: 9.000 zł. Wykonanie: 9.000 zł.

Dotacja  przeznaczona  na  rehabilitację  osób  niepełnosprawnych,  wykonywanie  zabiegów
leczniczych  zgodnie  z  zaleceniami  lekarskimi.  Główny  cel  to  rehabilitacja  fizyczna
niepełnosprawnych kobiet członkiń stowarzyszenia poprzez zabiegi drenażu limfatycznego.
Programem objęto 14 uczestniczek i odbyło się planowane 112 osobo-drenaży limfatycznych.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

6). zadania w zakresie edukacji

Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym
otrzymało dotację w wysokości 27.039, 76 zł 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 : 27.039,76 zł                               Wykonanie: 27.039,76 zł

Dotacja  została  wykorzystana  na  sfinansowanie  zadania  publicznego  polegającego  na
transporcie  uczniów  z  znacznym,  lub  głębokim  stopniem  upośledzenia  umysłowego
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i sprzężonymi niepełnosprawnościami, zamieszkałymi na terenie gminy Miasta Nowy Targ,
poprzez  zorganizowanie  przejazdu,  przystosowanym  do  tego  celu  samochodem
i  z  zapewnieniem  wykwalifikowanej  opieki.  Dotacja  została  wykorzystana  w  kwocie
27.039,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
 

7). Stypendia sportowe

W  roku  2014  przyznano  stypendia  sportowe  dla  zawodników  MMKS  „Podhale”
za osiągnięte wyniki sportowe w hokeju na lodzie, dla zawodniczek MMKS „Podhale”  za
osiągnięte wyniki sportowe w unihokeju, Aleksandrze Król  za osiągnięte wyniki sportowe w
snowboardzie, dla zawodników Nowotarskiego Klubu Sportów Walki za osiągnięte wyniki
sportowe  w  kickboxingu  oraz  dla  Bartłomieja  Zająca  za  osiągnięte  wyniki  sportowe  w
wędkarstwie muchowym.

Urząd  Miasta  przekazał  również  środki  finansowe  na  pokrycie  następujących  kosztów:
zakupiono  puchary  okolicznościowe  z przeznaczaniem  na  nagrody  podczas  zawodów  o
Puchar  Burmistrza  Miasta  oraz  zawodów eliminacyjnych  szkół  podstawowych  w ramach
koordynacji  sportu  międzyszkolnego,  dofinansowano  organizację  XI  Mistrzostw
Pracowników Samorządowych Podhala, pokryto koszty przeprowadzenia XIV Memoriału im.
Franciszka  Dworskiego,  dofinansowano  organizację  LXXIII  Międzynarodowego  Spływu
Kajakowego im.  Tadeusza  Pilarskiego na Dunajcu,  zakupiono medale  i  nagrody na wiele
imprez sportowych.  Pokryto koszty związane z uruchomieniem i  utrzymaniem sztucznego
lodowiska na nowotarskim Rynku (47,794,3 zł), pokryto koszty związane z uruchomieniem
sztucznie  naśnieżanego  narciarskiego  stadionu  biegowego  (42.255,00  zł),  dofinansowano
organizację VI Nowotarskiego Pikniku Lotniczego (20.000), dofinansowano organizację regat
na  Jeziorze  Czorsztyńskim,  dofinansowano  organizację  zawodów  snowboardowych,
dofinansowano organizację  Olimpiady  Specjalnej,  zakupiono  nagrody dla  zwycięzców IX
Otwartych  Mistrzostw  Nowego  Targu  w  Streetballu,  pokryto  koszty  związane  z
ubezpieczeniem organizacji  meczu piłkarskiego Wisła Kraków NKP „Podhale”  w ramach
otwarcia  stadionu im.  Józefa  Piłsudskiego,  dofinansowano XIX Rajd  Rowerowy Dookoła
Tatr,  dofinansowano  mecz  hokejowy  gwiazd,  w  związku  z  nieprzygotowywaniem
narciarskich  tras  biegowych  ze  względu  na  brak  śniegu  i  zaistniałymi  w wyniku  tego
oszczędnościami zakupiono termosy oraz siatki ogrodzeniowe na potrzeby organizacji Biegu
Podhalańskiego oraz innych imprez. 

 8.) zadania w zakresie promocji miasta

W ramach podjętej współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji miasta
zrealizowano  następujące  zadania:  Piknik  Trial  Country,  Nowotarski  Piknik  Lotniczy,
wyjazd zespołu „Hyrni” na XXXVIII Targi Sztuki Ludowej w Krakowie gdzie podczas Dnia
Ziemi  Nowotarskiej  reprezentował  Miasto  Nowy Targ,  Regionalną  Wystawę  Kanarków i
Ptaków Egzotycznych - Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
Oddział  w Nowym Targu. Ponadto miasto zrealizowało unijny program z udziałem miast
partnerskich  Nowego  Targu:  Kieżmark  (Słowacja),  Radevormwald  (  Niemcy),  Evry
(  Francja).  Program  Europa  dla  Obywateli  ukierunkowany  był  na  działania  angażujące
mieszkańców  i  umożliwiające  spotkania  ludzi  z  różnych  części  Europy  w celu  wymiany
doświadczeń, opinii i wartości. Przez cztery dni pobytu grup z zagranicy uczestnicy programu
mieli możliwość wymiany doświadczeń, zawiązania nowych przyjaźni, a także wzmocnienia

26



już  tych  istniejących.  W  ramach  spotkań  odbyły  się  dwa  koncerty  chórów  z  miast
partnerskich:  w  Kościele  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Nowym  Targu  oraz  na
nowotarskim Rynku. Koncerty zorganizowano z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Chórzyści wykonali zróżnicowany repertuar od pieśni religijnych, przez utwory
operowe  Rossiniego  i  Verdiego,  aż  po  repertuar  Edith  Piaf.  Nie  zabrakło  oczywiście
europejskiego hymnu czyli „Ody do radości” Beethovena.
  Ważnym  zadaniem  godnym  polecenia  była  współpraca  z  „trzecim  sektorem”  przy
organizacji 35 – rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Nowym Targu. Prace nad całorocznym
kalendarzem  imprez  odbywały  się  w  interdyscyplinarnym  zespole  obejmującym  głównie
stowarzyszenia.  Kulminacja  obchodów miała  miejsce  8  czerwca  2014  r.  na  nowotarskim
Rynku.  Pierwszym  punktem było  zakończenie  pielgrzymki  strażackiej  (ok.  100 jednostek
OSP) z Sanktuarium MBF na Krzeptówkach do Nowego Targu. Następnie odbyła się Msza
św. z oprawą przygotowaną przez NGO, a po niej wystawienie opery góralskiej „Jan Paweł II
na Podhalu”. Wieczorem odbył się koncert „Dziękujemy za wolność” z udziałem grupy HEY.
W  uroczystości  zaangażowane  były  miejscowe  parafie  oraz  stowarzyszenia:  Ochotnicze
Straże  Pożarne  (ok.  100  jednostek),  „Mali  Śwarni”,  „Miejska  Orkiestra  Dęta”,  Chór
Nauczycielski  „Gorce”,  Chór  „Echo  Gorczańskie”,  Związek  Podhalan  Zarząd  Główny,
Nowotarski Oddział Związku Podhalan, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Akcja
Katolicka przy Parafii NSPJ. Organizacja tego ważnego jubileuszu dla Nowego Targu jako
miasta  papieskiego  była  typowym  przykładem  zjednoczenia  sektora  publicznego  i
pozarządowego wokół wspólnej idei.

Istotnym  elementem  dialogu  społecznego  w  Nowym  Targu  było  wdrożenie  budżetu
obywatelskiego.  Co prawda  dla  odróżnienia  od  konkursów grantowych  adresowanych  do
NGO, stowarzyszenia nie mogły składać projektów, lecz projekt mogła złożyć osoba, która
jest  członkiem  danej  organizacji.  Projekt  musiał  mieć  poparcie  15  osób.  Następnie  po
weryfikacji poddany był głosowaniu. Zwyciężały te z największą liczbą głosów. W pierwszej
edycji zgłoszono aż 88 projektów. Praktyka pokazała, że przedstawiciele NGO składali liczne
projekty, a same stowarzyszenia prowadziły kampanie promocyjne wśród swoich członków,
sympatyków  i  mieszkańców.  Do  ostatecznej  realizacji  zakwalifikowały  się  m.  in.:  zakup
defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu, montaż placu zabaw przy
lotnisku  sportowym  Aeroklubu  Nowy  Targ  czy  dofinansowanie  organizacji  VII  Pikniku
Lotniczego organizowanego przez Aeroklub Nowy Targ.

W  2014  r.  na  realizację  zadań  publicznych  przez  organizacje  „trzeciego  sektora”
przeznaczono kwotę w wysokości   1251.841,76    zł. Dotacje otrzymało  organizacji,  które
zrealizowały łącznie 75 projektów. 

L.p. Nazwa organizacji Kwota dotacji Ilość
zrealizowanych
projektów

1. Miejski Młodzieżowy Klub 
Sportowy „ Podhale”

107 000,00 5

2. KS „ Szarotka” 17 000,00 2
3. KS „Górale” 13.000,00 1
4. KS „Gorce” 77. 00,00 7
5. Ssk Yokozuna 12.500,00 2
6. Nowotarski Klub Sportowy „Hoły 

Team”
2.000,00 1

7. UKS „Skalny” 4 300,00 1
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8. UKS „ Tęcza” 6 000,00 1
9. KS „ Szkółka Piłkarska „ Górale’ 9 000,00 1
10. NKP „Podhale” 47 000,00 3
11. OLD BOYS PODHALE 2 000,00 1
12. UKS „Orkan” 4 020,00 1
13. AMK „ Gorce” 12 000,00 3
14. Liga Obrony Kraju 6 500,00 3
15. KS „Wiaterni” 6 000,00 1
16. TKKF „Gorce” 14.700,00 5
17. AEROKLUB NOWY TARG 4 680,00 1
18. Polski Związek Wędkarski Koło 17 2 000,00 1
19. Stowarzyszenie „Biegam po 

Górach”
5.000,00 1

20. Polski Związek Wędkarski Koło 28 2.000,00 1
21. Oddział Rejonowy Związku 

Emerytów i Rencistów i Inwalidów
w Nowym Targu

 1.000,00 1

22. Nowotarski Klub Kolarski 3.000,00 1
23. Związek Podhalan Oddział 

w Nowym Targu 
11.000,00 2

24. Miejski Nauczycielski Chór Gorce 7.500,00 2
25. Podhalańskie Stowarzyszenie 

Muzyczne Chór „Echo 
Gorczańskie”

7.500,00 2

26. Związek Podhalan Oddział 
w Ludźmierzu

1.500,00 1

27. Towarzystwo Przyjaciół 
Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni

3.450,00 1

28. Sądeckie Towarzystwo Muzyczne 2.000,00 1
29. Polskie Towarzystwo Historyczne 5.300,00 1
30. Towarzystwo Kultury Aktywnej 

„Ferment”
4.500,00 1

31. Stowarzyszenie „ Drogami 
Tischnera”

4.000,00 1

32. Miejska Orkiestra Dęta w Nowym 
Targu

10.000,00 1

33. Stowarzyszenie Ludwiga van 
Beethovena 

10.000,00 1

34. Stowarzyszenie Muzyka Świata 
AKORD

9.000,00 1

35. Stowarzyszenie Podhalańskie 
Amazonki

10.250,00 2

36. NKA „Rodzina” 30.000,00 1
37. Parafia Św. Jadwigi Królowej 85.000,00 1
38. Parafia Jana Pawła II 45.000,00 1
39. Uniwersytet Trzeciego Wieku 15.000,00 1
40. Parafia p.w. NSPJ 13.000,00 2
41. Stowarzyszenie Hipiczne Pro Nati 10.000,00 1
42. Przeciwdziałanie przemocy w 5.000,00 1
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rodzinie.
43. Polski Komitet Pomocy Społecznej 40.000,00 1
44. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Oddział Nowy Targ 

407.141,76,00 2

45. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 156.000,00 2
46. PTTK „ Gorce” 2.000,00 1

SUMA
:

  46 organizacji 1251.841,76 75

IV. Współpraca pozafinansowa.
 
Współpraca pozafinansowa obejmowała m. in. następujące formy:
a) wzajemne informowanie się o planowanych działaniach,
b) przekazywanie  informacji  o  współpracy  za  pośrednictwem  strony  internetowej
i mediów lokalnych,

c) informowanie  o zadaniach  publicznych,  które  będą realizowane  w danym roku
oraz o ogłaszanych konkursach ofert jak również o sposobach ich rozstrzygnięć,

d) konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących organizacji
pozarządowych,

e) tworzenie  wspólnych  zespołów  doradczych  w  poszczególnych  obszarach
działalności pożytku publicznego,

f) wydawanie  opinii  o  działalności  organizacji  pozarządowych  oraz  udzielanie
rekomendacji  organizacjom  i  podmiotom  współpracującym  z  Miastem,  które
ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

g) zachęcanie  sektora  gospodarczego  do  sponsorowania  projektów  realizowanych
przez organizacje trzeciego sektora,

h) prowadzenie  działalności  promocyjnej  i  informacyjnej  dotyczącej  wspólnych
przedsięwzięć miasta i organizacji pozarządowych

i) inicjowanie  działań  aktywizujących  i  integrujących  nowotarskie  organizacje
pozarządowe,

j) użyczenie lub wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali  i  budynków
komunalnych,

k) udostępnianie  organizacjom  pozarządowym  pomieszczeń  Urzędu  Miasta  lub
jednostek organizacyjnych Miasta i bazy technicznej w tych pomieszczeniach na
niekomercyjne spotkania związane z realizacją Programu współpracy,

l) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet
Miasta Nowy Targ,

m) promocja działalności organizacji pozarządowych w mediach,
n) udostępnianie im miejsca na stronach internetowych Miasta,
o) tworzenie kalendarza imprez i ich koordynacja,
p) aktualizowanie  przez  Wydział  Infrastruktury  Społecznej  i  Promocji  „mapy

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

q) organizacja szkoleń w zakresie dotyczącym organizacji pozarządowych,
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r) udział  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  w  posiedzeniach  komisji
konkursowych, 

s) funkcjonowanie  stanowiska  koordynatora  ds.  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi, 

t) funkcjonowanie  zakładki  na  stronie  www.nowytarg.pl  pn  „Organizacje
pozarządowe”,

u) możliwość  bezpłatnego  korzystania  przez  organizacje  pozarządowe  z  serwera
znajdującego się w Urzędzie Miasta w celu promocji działalności organizacji,

v) udostępnianie organizacjom pozarządowym materiałów promujących Miasto,
w) wspieranie i udzielanie pomocy organizacjom trzeciego sektora w nawiązywaniu

kontaktów międzynarodowych,
x) organizowanie  raz  w  roku  Dnia  Wolontariusza  podczas,  którego  lokalne

organizacje  będą  miały  możliwość  zaprezentowania  mieszkańcom  swoich
osiągnięć i dorobku,

y) umożliwienie  objęcia  patronatem Samorządu  Miasta  Nowy Targ  przedsięwzięć
realizowanych  przez  organizacje  pozarządowe  na  rzecz  mieszkańców  Miasta
Nowy Targ

    W  celu  zachowania  przejrzystości  postępowania  w  sprawie  udzielania  dotacji
zorganizowano nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych
rozstrzygających  otwarte  konkursy  ofert.  W  każdej  komisji  konkursowej  uczestniczą
przedstawiciele NGO jak również eksperci zewnętrzni specjalizujący się w danej dziedzinie.

Urząd Miasta przystąpił także do  Programu w zakresie pomocy dla rodzin wielodzietnych
przyjmując uchwałą Rady Miasta Nr XLI/344/2014 z dnia 3 marca 2014 roku  Nowotarską
Kartę Dużej Rodziny. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu miasta
Nowy Targ mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25
r.ż.  gdy  uczą  się  lub  studiują  oraz  bez  ograniczeń  wiekowych  w  przypadku  dzieci
legitymujących  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu
niepełnosprawności.  Na  koniec  2014r.  z  programu  Nowotarska  Karta  Dużej  Rodziny
korzystały 224 rodziny, którym wydano 1114 Kart.

Urząd Miasta współpracował  także z  Miejskim Ośrodkiem Kultury i Starostwem Powiatowym
przy organizacji  „święta  wolontariatu” pod nazwą:  Nowotarski  Dzień Wolontariusza 2014.
Gala odbyła się  po raz  siódmy 5 grudnia na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
Tegorocznymi laureatami zostali:
Już po raz ósmy spotkaliśmy się na Nowotarskim Dniu Wolontariusza. Najpierw 3 grudnia
odbyła  się  Wolontariacka  Gra  Miejska  gdzie  przedstawiało  się  7  organizacji/miejsc,  a
poznawało je z kolei 12 drużyn młodzieżowych ze szkół średnich i gimnazjów. Był moment
na  ważne  tematy  (praktyczna  opieka  nad  chorymi,  nad  osobami  niepełnosprawnymi,  czy
pomoc chorym na mukowiscydozę),  na humor (rozmowy z muppetowymi bohaterami),  na
literaturę  (bookcrosing,  który  warto  poznać),  na  demokrację  (ocenianie  i  głosowanie  nad
projektami), na kuchenne rewolucje (lepienie pierogów), na odkrywanie własnych talentów…
A,że wszystkie drużyny starały się w miarę swoich możliwości zrealizować zadania,  więc
niemożliwe  było  wskazać  jednego  zwycięzcę,  stąd  efektowna  wieloosobowa  wygrana
wszystkich  drużyn.  Z  kolei  5  grudnia  w  dzień  Finałowy odbyło  się  międzypokoleniowe
spotkanie z naszą Siódemką Wspaniałych, czyli laureatami plebiscytu „Aktywny” z ostatnich
siedmiu lat, czyli od jego początku. Tu z kolei były wspomnienia tych starszych laureatów,
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którzy w części powoli się wycofują z aktywności, ale ciągle mają swoje plany i pomysły! A
ci młodsi wolontariusze dzielili się swoimi aktualnymi aktywnościami i…miejmy nadzieję, że
nie zgubią wchodząc w dorosłość tego patrzenia na Innego w potrzebie, czy poprostu Kogoś
obok. A w nurt tej międzypokoleniowości dobrze wpisał się spektakl „Wybór” w wykonaniu
uczniów  Gimanzjum  nr  2  w  Nowym  Targu  –  nie  było  taniego  moralizatorstwa  i
optymistycznego zakończenia, a raczej prosta prawda jak ty pokażesz młodszemu pokoleniu
pewne zachowania to bądź pewien, że zostaniesz tak potraktowany…
I  tradycyjne  podziękowania,  bo  te  obchody  szczególnie  nie  mogły  by  się  odbyć  bez
zaangażowanych  wolontariuszy  i  ich  opiekunów,  czy  wsparciu  instytucji  i  osób  
Fundacja  dla  Chatki,  Fundacja  im.  Adama  Worwy,  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju
Psychiatrii na Podhalu „Powroty”, Restauracja „U Starosty”, Stowarzyszenie Lokomotywa,
KsiążKAwiarnia  Rezerwat,  Polskie  Towarzystwo  Walki  z  Mukowiscydozą,  Fundacja „Da
Się”, Stowarzyszenie Rabkon, Podhalanie z ZSPiG w Skrzypnem, Dary Losu i Muko Armia z
Gimnazjum nr  1  w Rabce–Zdroju,  Niewidzialni  z  ZS  Ekonomicznych  z  Nowego  Targu,
Aniołki Grzybka i Goszczynianki z I LO w Nowym Targu, Sokoły z ZS nr 1 w Nowym
Targu, Mundurówka z Liceum Prywatnego dla młodzieży w Nowym Targu, LO Tymbark z
ZS  w Tymbarku,  Palestyńskie  Chatkobiegi  wolontariusze  z  Fundacji  dla  Chatki,  Szalone
Rude i Malinki z Gimnazjum w Maniowach, Urząd Miasta Nowy Targ, Starostwo Powiatowe
w  Nowym  Targu,  Gimnazjum  nr  2  w  Nowym  Targu,  Danuta  Gołębiowska,  Beata
Januszewska,  Katarzyna  Grzegorzewska,  Agnieszka  Zamojska,  Anna  Bachulska,  Lucyna
Śliwa,  Krystyna  Bryniarska,  Małgorzata  Kunstman,  Michał  Hałabura,  Paweł  Wiktor  i
wolontariusze  z  PPWSZ,  Joanna  Panczak,  Jolanta  Łapsa,  Alicja  Chodorowicz,  Jolanta
Brzyzek,  Cezary  Skrocki,  Marta  Skrocka,  Małgorzata  Wieczorek,  Joanna  Ponicka,
Małgorzata  Krynke  i  wolontariusze  z  PTWzM,  Maria  Łaś,  Piotr  Augustyn,  Bernadeta
Zarycka  i  grupa  wolontariuszy  z  Katolickiego  Gimnazjum  Integracyjnego  SPSK  w
Czerwiennem,  Maria  Kopytek,  Anna Tylka,  Józef  Staszel,  Katarzyna  Kubasiak  i  Szkolne
Koło  Caritas  przy  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Nowym  Targu,  Joanna  Frączek,
Wojciech Grzybek i szkolny młodzieżowy wolontariat przy I Liceum Ogólnokształcącym w
Nowym  Targu,  Mateusz  Gruchacz,  Zofia  Masłowska,  Agnieszka  Obirek,  Aleksandra
Ostapczuk, Natalia Piątek,  Jakub Urbański i  Jan Walasik, Alicja Bryniarska,  Ewa Kowal,
Agata Haładyna.

V. Podsumowanie
Gmina  Miasto  Nowy  Targ  realizując  cele  Programu  współpracy  w  2014  roku  udzielała
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia
finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.
Organizacje  pozarządowe wniosły niemały wkład  w realizację  poszczególnych  projektów.
Z  jednej  strony  były  to  zaangażowanie  i  kreatywność,  z  drugiej  zaś  wymierne  środki
finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy i członków
organizacji. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe
od sponsorów prywatnych, z funduszy europejskich czy innych programów krajowych oraz
zagranicznych.
Działania Miasta nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności  społecznej,  prowadzenia  ciekawych  i  efektywnych  inicjatyw  na  rzecz
mieszkańców, uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe
struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Miasto Nowy Targ współpracuje z organizacjami „trzeciego sektora” na wielu płaszczyznach
związanych  z  rozwojem  regionu  oraz  wspieraniem  działań  na  rzecz  różnych  grup
społecznych.  Pozytywne  nastawienie,  chęć  współpracy  samorządu  oraz  pomoc  finansowa
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i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty
i wzajemne relacje z organizacjami pozarządowymi, a tym samym budowanie społeczeństwa
obywatelskiego.
Niniejsze sprawozdanie przedkłada się Radzie Miasta Nowego Targu.

32


	III. Współpraca finansowa

