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I. Definicje  
Program - należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy samorządu Miasta Nowy
Targ  z  organizacjami  pozarządowymi  w  2016  roku  uchwalony  dnia  9 listopada  2015 r.
Uchwała Nr  XV/131/2015 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 z późn.zm.).  
Organizacja  -  należy  przez  to  rozumieć  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty
o których mowa w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

II. 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 2016” uchwalony dnia 9 listopada 2015
roku Uchwałą Nr XV/131/2015 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: 
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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 2016. 
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.
3) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży .

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.194.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ  z dnia 25 listopada 2015 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 2016.

Zarządzenie Nr 0050.Z.195.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ  z dnia 25 listopada 2015 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 2016.

 
Zarządzenie Nr 0050.Z.196.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ  z dnia 25 listopada 2015 r.
w  sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
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Miasta  Nowy  Targ  w  zakresie  pomocy  społecznej  –  udzielanie  posiłku  osobom  tego
pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2016.

Zarządzenie Nr 0050.Z.197.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 listopada 2015 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 2016.

Zarządzenie Nr 0050.Z.198.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej w roku 2016.

Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ  z dnia 30 listopada 2015r.
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 2016.

Zarządzenie Nr 0050.Z.205.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 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
2016.
Zarządzenie Nr 0050.Z.206.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2016.

Zarządzenie  Nr.0050.Z.216.2015 Burmistrza  Miasta  Nowy Targ  z  dnia  9 grudnia 2015 r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2016.

Zarządzenie  Nr  0050.Z.1.2016  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  4  stycznia  2016r.
sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta
Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

Zarządzenie  Nr  0050.Z.2.2016  Burmistrza  Miasta  Nowy Targ  z  dnia  4  stycznia  2016  r.
w sprawie:ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie turystyki i rekreacji 2016.

Zarządzenie Nr 0050.Z.3.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2016 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 2016

Zarządzenie Nr 0050.Z.4.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2016 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 2016
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Zarządzenie Nr 0050.Z.5.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2016 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
2016
Zarządzenie Nr 0050.Z.6.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2016 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 2016

Zarządzenie Nr 0050.Z.7.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2016 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, transport uczestników zajęć do ośrodka w roku 2016

Zarządzenie Nr 0050.Z.8.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 4 stycznia 2016 roku
w sprawie:rozstrzygnięcia 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
2016
Zarządzenie Nr 0050.Z.19.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2016 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2016

Zarządzenie  Nr.0050.Z.32.2016  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  5  lutego  2016  r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2016.

Zarządzenie  Nr.0050.Z.34.2016  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  15  lutego  2016  r.
w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie turystyki i rekreacji w roku 2016.

Zarządzenie  nr  0050.Z.37.2016  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  22  lutego  2016  r.
w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

Na zadania  objęte  konkursami  ofert  w roku 2016 w budżecie  Miasta  Nowy Targ  została
przeznaczona  kwota w wysokości: 1 759.850,000 z podziałem na następujące rodzaje zadań:
 

1) kultura fizyczna – 240.000,00 zł. 
2) kultura fizyczna – sprzyjanie rozwojowi sportu – 450.000,00 zł
3) kultura i sztuka –  85.000,00 zł, 
4) ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi –232.350,00 zł. 
5) pomoc społeczna – 361.000,00 zł. 
6) turystyka – 5.000,00 zł,
7) pomoc społeczna – zadanie zlecone (administracja rządowa)– 366.500,00 zł,
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8) edukacja – 20.000,00zł.

 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 41  .500  ,00      na 
realizację zadania:

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych hokej na lodzie.

Plan: 36.000,00 Wykonanie: 36.000,00

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, żak starszy młodzik, junior
młodszy i junior w hokeju na lodzie oraz 21 zawodniczek PLHK. Z dotacji pokryto koszty
wynagrodzenia  trenerów,  wynajęcia  obiektów,  koszty  transportu,  koszty  zakwaterowania
i wyżywienia.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota
w wysokości  36.000,00.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie  zostało
zrealizowane w 100%.
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Prowadzenie zajęć z unihokeja i udział w turniejach

Plan: 4.500,00 Wykonanie: 4.500,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  dojazdu  na  turnieje,  koszty
wyżywienia,  zakup  sprzętu.  W  zawodach  brało  udział  40  osób,  dzieci  i  młodzieży
w kategoriach wiekowych młodziczka, juniorki młodsze.  Zespół juniorek młodszych zdobył
Vice Mistrza Polski, zespół juniorek starszych  także zdobył Vice Mistrza w Mistrzostwach
Polski. Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota
w wysokości 4.500,00.  Dotacja  została  wykorzystana  w  kwocie  4.000,00  Zadanie  zostało
zrealizowane w  100%.

Udział w Turnieju Stupava Cup ( małe granty)

Plan: 1.000,00 Wykonanie: 1.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów transportu. W zadaniu udział wzięły
dwa zespoły: dziewczęta rocznik 2000 i młodsze i mieszany zespół rocznik 2002 i młodsi.
Starsza grupa zajęła  I  miejsce ,  natomiast  młodsza II  miejsce.  Na realizację  w/w zadania
została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  1.000,00.  Dotacja  została
wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Klub Sportowy „Szarotka” otrzymał dotację w wysokości 8.000,00  z przeznaczeniem
na realizację zadań:

Organizacja i realizacja projektów i zawodów sportowych
Plan: 8.000,00 Wykonanie: 8.000,00

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  ,  zakupiono  sprzęt  sportowy  Na  realizację  w/w  zadania  została
przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 8.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana
w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Klub Sportowy „Gorce” otrzymał dotację w wysokości  57  .000,00     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
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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  44  zawodników,  koszykówki  20  osób,  narciarstwa  biegowego  18  osób,
siatkówka  54  osoby.  Podnoszono  ogólną  i specjalistyczną  sprawność  fizyczną  poprzez
szkolenie  w  poszczególnych  sekcjach.  Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona
z budżetu  miasta  kwota  w wysokości  39.000,00.  Dotacja  została  wykorzystana  w całości.
Zadanie zrealizowano w 100%.

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

Plan: 8.000,00 Wykonanie: 8.000,00

Dotacja została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie biegu górskiego „XII Gorce-
Maraton Krościenko – Nowy Targ”. W XII Biegu Górskim Gorce Maraton wystartowało 128
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%.

„Nowy Targ w I lidze kobiet tenisa stołowego  ( Małe granty)

Plan: 10.000,00 Wykonanie:10.000,00

W sezonie 2016/2017 drużyna występuje w rozgrywkach I ligi prowadzonych przez PZTS
w Warszawie.  Drużyna  rozegrała9  spotkań  odnosząc  2  zwycięstwa  kończąc  rundę  na
7 pozycji  w tabeli.  Prz  Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta
kwota  w  wysokości  10.000,00.  Dotacja  została  wykorzystana  w  całości.  Zadanie
zrealizowano  
w 100%.

Stowarzyszenie  Sportowe  Karate  „Yokozuna” otrzymało  dotację  w  wysokości
8.500,00 z przeznaczeniem na realizacje zadania:

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

Plan: 5.500,00 Wykonanie: 5.500,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  udziału  w  turniejach  z  zakresu
dyscypliny karate „Kyokushin”.W zajęciach sportowych prowadzonych przez SSK „Yokozuna”
udział wzięło 56 osób. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w turniejach rangi krajowej
oraz międzynarodowej. Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota
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w wysokości  5.500,00 zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w całości.  Zadanie  zrealizowano
w 100 %

Organizacja XIV 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  XIV Młodzieżowego
Turnieju  karate  „Kyokushin”  pod  patronatem  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ.  Z  dotacji
pokryto koszty opieki medycznej, koszty sędziów. W turnieju wzięło udział 183 zawodników
z  11  klubów.  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: 3700,00

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 3.700,00 zł. Zadanie zrealizowano   w 100 %.

Uczniowski  Klub  Sportowy  „Tęcza” otrzymał  dotację  w  wysokości 6.500,00  
z przeznaczeniem na realizację zadań:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Mieście Nowy Targ.

Plan: 4.500,00 Wykonanie: 4.440,03 

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
również 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
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realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości  4.500,00
zł.  Dotacja została wykorzystana w kwocie 4.440,03 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 10 razy w ciągu 7 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 8.  000,00      
z przeznaczeniem na realizację zadania:

Szkolenie dzieci, organizacja oraz uczestnictwo w turniejach piłki nożnej dla dzieci z Gminy
Miasto Nowy Targ.

Plan:8.000,00 Wykonanie: 8.000,00

 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 8.000,00 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: 15.022,13

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.  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
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zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości  15.022,13 zł. Dotacja
została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Auto Moto-Klub „Gorce” otrzymał dotację w wysokości 12.950,00 z przeznaczeniem na
realizację zadań:

 Runda Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski Trial, Runda Mistrzostw Pucharu
Polski, Organizacja 70 Międzynarodowego Rajdu Tatrzańskiego, Puchar Macec, 

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
2016.  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 
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 

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  2016”

Plan: 4.000,00 Wykonanie: 3.950,00

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
3.950,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100 %.

12



Zarząd  Powiatowy  Ligi  Obrony  Kraju otrzymał  dotację  w wysokości 7.000,00  
z przeznaczeniem na realizację zadań:

Szkolenie i treningi członków kół LOK w gimnazjach  2016  

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na szkolenie oraz treningi członków LOK z gimnazjów.
Przeprowadzono 34 treningi strzeleckie co dało w sumie 416 osobostartów. Podczas szkoleń
i treningów realizowało  ze  sobą 9 drużyn.  Z dotacji  pokryto koszty  zakupu amunicji.  Na
realizację  zadania  została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  2.000,00  zł.
Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Organizacja Akcji Lato 2016  

Plan: 2.500,00 Wykonanie: 2.500,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  organizację  Akcji  Lato  2016.  W ramach  zadania
doskonalono umiejętności strzeleckie oraz sprawność fizyczną podczas zdobywania odznak
sprawności  obronnych.  Celem  zorganizowania  Akcji  Lato  2016  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 570 osób. Z dotacji pokryto koszty zakupu amunicji,
oraz  kurtki  strzeleckie.  Na  realizację  zadania  została  przyznana  z  budżetu  miasta  kwota
w wysokości  2.500,00  zł.  Dotacja  została  wykorzystana  w całości.  Zadanie  zrealizowano
w 100%.

Organizacja Ligi Szkolnej 2016  

Plan:2.500,00 Wykonanie: 2.500,00

Kwota dotacji  została przeznaczona na realizację zadania publicznego Liga Szkolna 2016.
Celem zadania była popularyzacja wychowania patriotycznego w grupie oraz  rywalizacja 
w  strzelectwie.  W  zadaniu  uczestniczyło  525  osób.  Przeprowadzono  35  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 2.500,00 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

Sportowego.
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Plan: 2.500,00 Wykonanie: 2.500,00

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.  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 %.

TKKF„Gorce- Nowy Targ” otrzymał dotację w wysokości 1.  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 1.000,00
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.  Jakub  Winiarski  zajął  I  miejsce  w  Krajowych  Zawodach
Szybowcowych Klasy B.Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota
w wysokości  4.500,00 zł.  Dotacja  została  wykorzystana w  całości  Zadanie  zrealizowano
w 100%.

Polski Związek Wędkarski koło Nr 17 „Podhale” w Nowym Targu otrzymał
dotację w wysokości 1.700,00 z przeznaczeniem na realizację zadania:

Młodzi łowią 2016  

Plan: 1.700,00 Wykonanie: 1.700,00
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Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  zakup  sprzętu,  opłaty  startowe.  W  zajęciach
teoretycznych  w  siedzibie  koła  brało  udział  10  uczestników.  Zorganizowano  Zawody
spławikowe z okazji Światowego Dnia Dziecka , brało w nich udział 42 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%.

 Nowotarski Klub Kolarski  otrzymał dotację w wysokości 9.000,00 z przeznaczeniem
na realizację zadania:

„ Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo   

Plan: 4.000,00 Wykonanie: 4.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  trenera.   Zorganizowano  150
treningów dla młodzieży.   W działaniach realizowanych w ramach zadania brało udział  8
osób w wieku od 13 do 18 roku  życia , 2 dziewcząt,  6 chłopców. Na realizację w/w zadania
została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  4.000,00  zł.  Dotacja  została
wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

„ XXI Rajd Wokół Tatr”

Plan: 5.000,00 Wykonanie: 5.000,00

Na  Rajd  wokół  Tatr  przyjechało  przeszło  200  kolarzy  z  całej  Polski.  Impreza  cykliczna
dobrze  zorganizowana.  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%.

Stowarzyszenie  „Biegam po Górach” otrzymał  dotację  w  wysokości 16.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„II Maraton Podhalański”

Plan: 6.000,00 Wykonanie: 6.000,00

Kwota dotacji  została wykorzystana na pokrycie kosztów pomiaru czasu,  koszty pakietów
startowych.  Wystartowało 130 zawodników. Na realizację w/w zadania została przeznaczona
z budżetu miasta kwota w wysokości 6.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana całkowicie.
Zadanie zrealizowano w 100%.

„Organizacja i przeprowadzenie zimowego biegu górskiego ICEBUG SUMMER TRIAL  
 Nowy Targ” ( małe granty)  

Plan: 10.000,00 Wykonanie: 10.000,00
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Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  pomiaru  czasu,  koszty
gastronomiczne, promocja, pakiety startowe. W imprezie wzięło udział 465 zawodników  Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 10.000,00
zł. Dotacja została wykorzystana całkowicie. Zadanie zrealizowano w 100%.

„Old  Boys  Podhale” otrzymał  dotację  w  wysokości 3.000,00 z przeznaczeniem  na
realizację zadania:

„Organizacja i udział w XXIV Mistrzostwach Polski Old Boys w hokeju na lodzie- Nowy Targ
2016”  

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  obsługi  sędziowskiej.  Drużyna
rozegrała 4 mecze z drużynami Torunia , Bytomia, Katowic i Tychów. W ogólnej klasyfikacji
drużyna zajęła 1 miejsce zdobywając tytuł Mistrza Old Boys w hokeju na lodzie. W turnieju
uczestniczyło 10 drużyn. 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%.

„Polski   Związek  Wędkarski”  Koło  16 otrzymał  dotację  w  wysokości  3.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Udział  Bartłomieja  Zająca  w Mistrzostwach Świata  w wędkarstwie  muchowym w Maiil
w     Hiszpanii”  

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 1.648,29

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  zakup  sprzętu.  Bartłomiej  Zając  wziął  udział
w imprezie osiągając wynik sportowy – czwarte miejsce. Na realizację w/w zadania została
przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana
w kwocie 1648,29.

„Udział  reprezentantów  Nowego  targu  w  zawodach  cyklu  GP  okręgu  Nowy  Sacz  oraz
zawodach GP Polski w kategorii muchowej.

Plan: 1.000,00 Wykonanie: 967,80

Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów opłat sportowych. Nasi zawodnicy
zajmowali czołowe miejsca w większości zawodów. Zajęła pierwsze miejsce w Muchowych
Mistrzostwach Okręgu i pierwsze miejsce w najbardziej prestiżowych zawodach muchowych
w naszej  części  Europy Pucharze  Dunajca.  Liczba  zawodników startujących  w zawodach
ogólnopolskich – 6. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota
w wysokości 1.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 967,80

Uczniowski  Klub  Sportowy  „Gimpel”      otrzymał  dotację  w  wysokości  3.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:
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„Szkolenie  zawodników  sekcji  lekkoatletycznej  UKS Gimpel”  Nowy  Targ  w  tym zakup
sprzętu  sportowego.  Udział  w zawodach  na  szczeblu  lokalnym,  wojewódzkim,  krajowym
i     zagranicznym. Promowanie Miasta Nowy Targ.”  

Plan: 1.500,00 Wykonanie: 1.500,00

Kwota dotacji została wykorzystana na koszty przejazdu na zawody oraz licencje. Zawodnicy
wzięli udział w dwóch zawodach w Krakowie – 21 osób.Opłacono licencje zawodnicze dla 25
osób. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości
1.500,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. 

„ Organizacja zawodów sportowych prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie
piłki siatkowej, piłki ręcznej..”

Plan: 1.500,00 Wykonanie: 1.500,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  koszty  wynagrodzenia  trenerów  i  zakup  nagród.
Trenerzy przeprowadzili  zajęcia w sekcjach piłki ręcznej i piłki  siatkowej w wymiarze 25
godzin. Wolontariusz Pan Piotr Jabłoński zorganizował i przeprowadził dwa turnieje w piłce
siatkowej.  Zakupiono  nagrody  (  puchary,  statuetki,  dyplomy).  Na realizację  w/w zadania
została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  1.500,00  zł.  Dotacja  została
wykorzystana w całości. 

Stowarzyszenie Pro Nati ”  otrzymał dotację w wysokości 5.000,00 z przeznaczeniem na
realizację zadania:

„I Zawody Konne w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ ”

Plan: 5.000,00 Wykonanie: 5.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na organizacje w/w imprezy. W zawodach udział wzięło
50 zawodników. Na realizację  w/w zadania została  przeznaczona z budżetu miasta  kwota
w wysokości 5.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. 

Klub  Sportowy  „Górale” otrzymał  dotację  w  wysokości  5.000,00  z przeznaczeniem  na
realizację zadania:

„Organizacja zawodów sportowych, przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych.”

Plan: 5.000,00 Wykonanie: 4.000,00
Organizowanie dzieciom zajęć sportowch, w których uczestniczyło każdorazowo ok.15-20
osób. Z dotacji pokryto ”koszty zakupu sprzętu, opłaty za salę. Na realizację w/w zadania
została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  5.000,00  zł.  Dotacja  została
wykorzystana w kwocie 4.000,00

Uczniowski  Klub  Sportowy  „Orkan”   otrzymał  dotację  w  wysokości  3.220,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

X Rajd Rowerowy, XI Rajd Papieski
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Plan: 1.220,00 Wykonanie: 1.144,50

Kwota dotacji została wykorzystana na zakup nagród, środków konserwujących. W Rajdach
udział wzięło łącznie 180 dzieci tj. Rajd Szlakiem Konfederacji Tatrzańskiej – 60,  XI Rajd
Papieski  –  120 dzieci.  Na realizację  w/w zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta
kwota w wysokości 1.200,00 zł. Dotacja została wykorzystana w  kwocie 1.144,50.

 „Zdrowie poprzez sport”

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na zakup sprzętu. Zajęcia sportowo- rekreacyjne  36 x 2
x 2 godz. W  zajęciach sportowo- rekreacyjnych uczestniczyło ok. 30 osób. Na realizację w/w
zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  2.000,00  zł.  Dotacja
została wykorzystana w  kwocie 2.000,00. 

Nowotarski  Klub  Sportów  Walki  Hoły  Team  otrzymał  dotację  w  wysokości  3.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Wyjazd na zawody. Zakup sprzętu.”  ( małe granty)

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00

Kwota dotacji została wykorzystana na organizacje w/w imprezy. W zawodach udział wzięło
50 zawodników. Na realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w
wysokości 5.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. 

Uczniowski  Klub  Sportowy  „Delfin”  otrzymał  dotację  w  wysokości  3.840,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy miasto Nowy Targ w zakresie pływania oraz udział
w     zawodach pływackich na terenie województwa małopolskiego..”    ( małe granty)

Plan: 3.840,00 Wykonanie: 3.820,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  opłacenie  kosztów  transportu,  opłat  startowych,
trenerów.  Przeprowadzono treningi pływackie w wymiarze 158 godzin, dzieci brały udział
w zawodach  pływackich  na  terenie  miasta   oraz  województwa  małopolskiego  łącznie
zdobywając 78 medali.  Na realizację  w/w zadania została  przeznaczona z budżetu miasta
kwota w wysokości 3.840,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 3820,00.

Uczniowski  Klub  Sportowy  ”Victoria”  otrzymał  dotację  w  wysokości  2.500,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Elite Cup 2016.”  ( małe granty)

Plan: 2.500,00 Wykonanie: 0

Zrezygnowano z realizacji zadania.

18



Dotacje w zakresie Sprzyjania Rozwojowi Sportu

Miejski  Młodzieżowy  Klub  Sportowy    otrzymał  dotację  w  wysokości  103.500,00  
z     przeznaczeniem na realizację zadania:  

„ PHL kontynuacja rozwoju”

Plan: 100.000,00 Wykonanie: 100.000,00

Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów  wynagrodzeń  dla  zawodników
I drużyny  oraz  pokrycie  kosztów wynagrodzenia  dla  trenerów oraz  kierownika.  Z  dotacji
pokryto  także  koszty  zakupu  sprzętu  sportowego.  Na  realizację  w/w  zadania  została
przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  100.000,00  zł.  Dotacja  została
wykorzystana w  całości.

„Unihokej uczy oraz wspiera dzieci i młodzież w ich marzeniach” 

Plan: 3.500,00 Wykonanie: 3.500,00

W zadaniu uczestniczyło 14 zawodniczek. Zawodniczki rozegrały  w Brnie 8 meczy. Zajęły
ostatecznie I miejsce.  Z dotacji pokryto koszty transportu i wyżywienia. Na realizację w/w
zadania  została  przeznaczona  z  budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  3500,00  zł.  Dotacja
została wykorzystana w całości.

Klub  Sportowy  Gorce  o  trzymał  dotację  w  wysokości  7.000,00  z  przeznaczeniem  na  
realizację zadania:

„ Nowy Targ w II  lidze tenisa stołowego

Plan: 7.000,00 Wykonanie: 7.000,00

Drużyna kobiet wywalczyła awans do wyższej czyli I ligi. Z dotacji pokryto koszty udziału
w zawodach, stypendia, wynagrodzenie kadry szkoleniowej,  zakup sprzętu sportowego. Na
realizację w/w zadania została przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 7.000,00
zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

Klub Sportowy „Szarotka”    otrzymał dotację w wysokości 6.000,00 z przeznaczeniem na  
realizację zadania:

„ Promocja Sportu i aktywnego stylu życia”

Plan: 6.000,00                                         Wykonanie: 6.000,00  
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Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów  transportu  oraz  wynajmu  sal.
Zadaniem objętych jest  32  zawodników. Na realizację  w/w zadania  została  przeznaczona
z budżetu miasta kwota w wysokości 6.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

Klub Sportowy „Górale”      otrzymał  dotację  w wysokości  6.200,00 z  przeznaczeniem na
realizację zadania:
„Osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych”

Plan: 6.200,00 Wykonanie: 4.032,80
Zwrot 2167,20 w 2017 r. z powodu nie wykorzystania dotacji w całości. 

Przez cały sezon były prowadzone treningi 2 razy w tygodniu dla grupy 15-20 osób. Z dotacji
pokryto koszty opłat sędziowskich, licencje, opłaty za sale, zakwaterowanie i wyżywienie.
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z budżetu  miasta  kwota  w  wysokości
6.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 4.032,80

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

Rozgrywki w tenisie stołowym o awans do II ligi”

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 2.000,00

Rozgrywki  odbywały  się  przez  cały  2016  r.  zgodnie  z  Kalendarzem  Krakowskiego
Okręgowego  Związku  Tenisa  Stołowego.  Rozegrano  14  meczy  w  tym  6  wyjazdowych.
Z dotacji  pokryto  koszty  transportu  oraz  licencje.  Na  realizację  w/w  zadania  została
przeznaczona z budżetu miasta kwota w wysokości 2.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana
w całości.

Nowotarski  Klub  Piłkarski  „Podhale”      otrzymał  dotację  w  wysokości  25.000,00
z przeznaczeniem na realizację zadania:

Nowotarski futbol- promocja Miasta 2016/2017 ”

Plan: 25.000,00 Wykonanie: 25.000,00

 Dzięki dotacji zapewniono  zawodnikom udział w zawodach i treningach .Opłacono część
wymaganych opłat regulaminowych, trenerów, zapewniono opiekę medyczna oraz ochronę
podczas  trwania  zawodów a także transport  na mecze.  Na realizację  w/w zadania  została
przeznaczona  z budżetu  miasta  kwota  w  wysokości  25.000,00  zł.  Dotacja  została
wykorzystana w całości.

KLUB  HOKEJOWY  „Podhale”  Nowy  Targ  S.A.  otrzymał  dotację  w  wysokości
300.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania:

Sprzyjanie rozwojowi sportu, a w szczególności hokeja na lodzie na terenie Miasta Nowy
Targ.

Plan: 300.000,00 Wykonanie: 300.000,00
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Kwota  dotacji  została  przeznaczona  na  pokrycie  kosztów   wynagrodzenia  i  nagród  dla
zawodników  I  Drużyny,  pokryto  koszty  wynagrodzenia  dla  kadry  szkoleniowej   oraz
wynagrodzenia dla kierownika. Środki przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego.
Na  realizację  w/w  zadania  została  przeznaczona  z budżetu  miasta  kwota  w  wysokości
300.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. 

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

XIII 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: 2 000,00 Wykonanie: 2 000,00

Benefis Janiny Glińskiej

Plan: 2 000,00 Wykonanie: 2 000,00
Podziękowanie Pani Janinie Glińskiej za 60 letnią pracę w Chórze a szczególnie za pracę jako
dyrygenta  w  latach  1997-2014.  W  imprezie  uczestniczyło  ok.300  osób  Dotacja  została
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.
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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 29 grudnia 2016 r. Najpiękniejsze polskie i podhalańskie kolędy wykonywane
były przez „Chór Gorce”, ‘Chór Arabeska”, oraz Zespół 9-Sił” Widownia zgromadziła ponad
400 widzów.  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Echo Gorczańskie”  
Plan: 2 500,00 Wykonanie: 2 500,00

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 20 listopada 2016 r. w Sali widowiskowej
MOK.  W  koncercie  pn.  „Wieczór  Cecyliański”  uczestniczyło  ok.  180  wykonawców
z zespołów.  Koncert  trwał  ok.  1,5  godziny.  Koncertu  wysłuchało  ok.  500  osób.  Dotacja
została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

• Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni  
Plan: 8 000,00 Wykonanie: 8.000,00

XIX 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. 90 zawodników
w slalomie i 58 w zjeździe na worku. Ogólnie impreza jako widowisko zgromadziła ok.350
osób. Przy realizacji zadania zaangażowanych było społecznie 20 osób – członków Dotacja
została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

43 Międzynarodowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej- Kielce

Plan: 4.000,00 Wykonanie: 4.000,00
Przeprowadzono 36 godzin prób z dziećmi.  W Festiwalu udział wzięło 30 dzieci. Zadanie
zrealizowano w 100%.

• Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu  
Plan: 15 500,00 Wykonanie: 15 500,00

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

Plan: 3 000,00 Wykonanie: 3 000,00
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Dotacja z przeznaczeniem na cykl wykładów o różnorodnej tematyce obejmującej zarówno
dzieje Nowego Targu jak i regionu. W 2016 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%.

Historia pod kolami , kilem i skrzydłami. Ogólnopolska konferencja naukowa,
piknik edukacyjny oraz widowisko historyczne.

Plan: 3 000,00 Wykonanie: 3 000,00
Zasadniczym celem organizacji programu była popularyzacja wiedzy i wzrost świadomości
społecznej   w zakresie  historii  ponad regionalnej  i  roli  jaka w niej  zajmuje  Nowy Targ.,
Podhale i Małopolska. Celem była także prezentacja historycznych szlaków handlowych. W
ramach  projektu  zrealizowano  1  wystawę  historyczną  liczącą  15  plansz.  Była  ona
pokazywana w dwóch placówkach muzealniczych tj.  Muzeum Uzdrowiska w Szczawnicy
oraz Muzeum Podhalańskim w Nowym Targu. W obu miejscach ekspozycje zwiedziło ok 500
osób. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

Druk  publikacji  naukowej  Elżbiety  Jachymiak  Miodunki  pt.”  Zycie  kulturalne
w małym mieście. Nowy Targ 1918-1939”.

Plan: 9 500,00 Wykonanie: 9 500,00
 W  ramach  projektu  wydana  została  publikacja  naukowa  w  nakładzie  500  egz.
Zorganizowano  dwie  promocje  publikacji.  W trakcie  wernisażu  miał  miejsce  wyjątkowy
pokaz mody kobiecej z lat 20 i 30 XX w. w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznych  „
Bluszcz”  z Warszawy.  W wernisażu  uczestniczyło  ok  200 osób.  Promocja  otwierała  cykl
kulminacyjnych  obchodów  670-  lecia  Nowego  Targu.  Druga  prezentacja  odbyła  się  w
Centralnej  Bibliotece  w  Krakowie.  Uczestniczyło  w  niej  ok  50  osób.  Dotacja  została
wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.

12. Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu
Plan 17 000,00 Wykonanie 17 000,00 

Muzyczna wizytówka Nowego Targu
Plan 9.000,00 Wykonanie 9. 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%.

Międzynarodowy Koncert na 670 lecie Miasta Nowy Targ
Plan 8.000,00 Wykonanie 8. 000,00 

Dzięki  dotacji  odbył  się  wspaniały  koncert  na  cześć  obchodów 670-  lecia  Królewskiego
Miasta  Nowy  Targ.  Odbywały  się  regularne  próby  orkiestry,  zakupiono  1  tubę  basową
zakupiono  ok  47  różnych  akcesoriów  muzycznych,  opracowano  artykuły  prasowe.
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Zrealizowano 1 nagranie audio – video. Dotacja  została  wykorzystana w całości.  Zadanie
zrealizowano w 100%.

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

Przeprowadzonych  zostało  77  h  warsztatów  z  zakresu  muzyki  wokalno-instrumentalnej,
ruchu scenicznego, odbył się 1 koncert galowy, stworzony został materiał filmowy – reportaż
z przebiegu warsztatów oraz koncertu w formie cyfrowej. W warsztatach udział wzięło 25
osób.  Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%.  

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Plan 3 500,00 Wykonanie 3 500,00

Dzięki dotacji przeprowadzono zajęcia wokalno- muzyczne pod opieka dyrygenta dla ok. 30
osób.Udział  w  konkursach  śpiewaczych  chóru  na  różnych  szczeblach.  Rzazem
przeprowadzono 86 godzin zajęć. Z dotacji pokryto koszty wynagrodzenia dyrygenta. Dotacja
została wykorzystana w całości. Zadanie zrealizowano w 100%. 

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: 4.000,00 Wykonanie: 4.000,00

Kwota  dotacji  została  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów transportu  oraz  zakupu nagród.
Zorganizowane  zostały  4  imprezy,  w  których  łącznie  wzięło  udział  304  osoby.  Rajd
Powstania  Chochołowskiego  –  28  osób,  Eliminacje  oddziałowe  i  wojewódzkie  XLIV
OMTTK- 71 osób, Rajd „Barwy Jesieni”-113 osób, Konkurs o Spiszu i Podhalu – 57 osób,
zakończenie XIII Rajdu Górskiego „ Na Raty 2016” - 15 osób.  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%.

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

„Wycieczka poznawczo- rekreacyjna”

Plan: 1.000,00 Wykonanie: 1.000,00
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W wycieczce wzięło udział 25 osób . Z dotacji pokryto koszty transportu. 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%.

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: 84.000 zł. Wykonanie: 84.000 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  84.000 zł.  Dotacja  została  wykorzystana
w całości.  Zadanie zostało zrealizowano w 100%.

Parafia św. Jadwigi Królowej

Plan: 3.000 zł. Wykonanie: 3.000 zł.
 Wyjazd  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  dysfunkcyjnych  na  kolonię  letnia  do  Kołobrzegu.
W koloni uczestniczyło ok 70 dzieci. Na realizację w/w zadania została przyznana z budżetu
miasta kwota w wysokości 3.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Zadanie zostało
zrealizowano w 100%.

Parafia św. Jana Pawła II

Plan: 55.000 zł. Wykonanie: 55.000 zł.

Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo –
wychowawczej  wsparcia  dziennego „Totus  Tuus”,  do której  uczęszcza  45 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 55.000 zł.
Dotacja została wykorzystana w całości.  Zadanie zostało zrealizowano w 100%.

Parafia św. Jana Pawła II

Plan: 5.000 zł. Wykonanie: 5.000 zł.
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Wyjazd  dzieci  i  młodzieży  podczas  ferii  zimowych  na  zajęcia  profilaktyczne  podczas
rekolekcji misyjnych w Zakrzowie. W wyjeździe uczestniczyło ok 45 dzieci. Na realizację w/
w zadania została przyznana z budżetu miasta kwota w wysokości 3.000 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

Plan: 7.000 zł. Wykonanie: 7.000 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację profilaktycznej kolonii w Ustroniu Morskim  dla
dzieci młodzieży z rodzin najuboższych. W wyjeździe uczestniczyło 98 uczestników.  Dotacja
została wykorzystana w całości. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
  
KS „Gorce”      

Plan: 5.500 zł. Wykonanie: 5.500 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  organizację  zajęć  sportowych  pozalekcyjnych  dla  dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych . Zajęcia odbywały się w ilości 3 godzin tygodniowo. Grupa liczyła
ok. 50 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: 10.000 zł. Wykonanie: 10.000 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  sportowe  zajęcia  pozalekcyjne  dla  dzieci  z  rodzin
dysfunkcyjnych. Zajęcia odbywają się 8 godzin tygodniowo i uczestniczy w nich ok. 150
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 50 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
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miały zajęcia związane z oporządzaniem zwierząt, a także liczne atrakcje takie jak: wycieczka
bryczkami, zajęcia integracyjne przy ognisku. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Uczniowski Klub Sportowy „ VICTORIA”

Plan: 2.250 zł.                                    Wykonanie: 2.250 zł.
Dotacja została przeznaczona na  prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych. Zadaniem zostało objętych 45 dzieci. 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  2016”,  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: 3.100 zł.                                    Wykonanie: 3.100 zł.
Dotacja  została  przeznaczona  na  prowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych  dla  dzieci  z  rodzin
dysfunkcyjnych  Wen – Do Asertywność i  samoobrona dla kobiet  i  dziewczynek. Razem
przeprowadzono 16,5 h warsztatów. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Uczniowski Klub Sportowy „Orkan”

Plan: 2.500 zł.                                    Wykonanie: 1.344.79zł.
Dotacja została przeznaczona na prowadzenie zajęć z tenisa stołowego, 150 godzin treningów
w których uczestniczyło 30 dzieci. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Dotacja zwrócona
ze względu na nie wykazanie wkładu własnego w deklarowanej wysokości.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ( małe granty)

Plan: 6.000 zł.                                     Wykonanie: 5.500 zł.

  Dotacja  udzielona  Spółdzielni  Socjalnej  „U  Starosty”  na  prowadzenie  mieszkania
chronionego .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 %.
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5) zadania w zakresie pomocy społecznej

  Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Nowy Targ

Plan: 42.000 zł.  Wykonanie: 42.000 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. 140 osób dziennie. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem Umysłowym Oddział  Nowy
Targ

Plan: 466.490 zł. Wykonanie: 466.490 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.
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: 150.000 zł.                                 Wykonanie:150.000 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 
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wrodzonymi układu krążenia i układu oddechowego.  Stacja znajduje się na terenie parafii 
Świętej  Jadwigi Królowej w Nowym Targu. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki

Plan: 14.892 zł. Wykonanie: 14.892 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 20.000,00 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 : 20.000,00 zł                               Wykonanie: 16.262,50 zł

Dotacja  została  wykorzystana  na  sfinansowanie  zadania  publicznego  polegającego  na
transporcie  uczniów  z  znacznym,  lub  głębokim  stopniem  upośledzenia  umysłowego
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
16.262,50 zł. 
 

7). Dofinansowanie w zakresie sportu.

 Urząd  Miasta  przekazał  także  środki  finansowe  do  pokrycia  następujących  kosztów:
zakupiono  puchary  okolicznościowe  z  przeznaczaniem  na  nagrody  podczas  zawodów  o
Puchar  Burmistrza  Miasta  oraz  Miejskich  Igrzysk  Szkół  Podstawowych.  Pokryto  koszty
związane z organizacją rozgrywek Miejskiego Systemu Współzawodnictwa dzieci ze szkół
podstawowych.  Pokryto  koszty  związane  z  uruchomieniem  i  utrzymaniem  sztucznego
lodowiska na nowotarskim Rynku (59.040,12 zł), pokryto koszty utrzymania narciarskich tras
biegowych  wokół  rezerwatu  przyrody  „Bór  na  Czerwonem”  i  w  „Borze  Kombinackim”
(6.351,00). Pokryto koszty związane z organizacją Biegu Podhalańskiego (13.564,31 zł, tak
niska  kwota  wynika  z  faktu,  iż  zawady  się  nie  odbyły  ze  względu  na  brak  śniegu).
Dofinansowano  organizację  meczy  hokejowych,  Podhalańskich  Juwenaliów,  LXXV
Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu, szosowego
wyścigu kolarskiego Nowy Targ Road Challenge (26.075,00 zł) oraz Małopolskiego Wyścigu
Górskiego  (21.917,00  zł),  XIII  Mistrzostw  Pracowników  Samorządowych  Podhala  w
Strzelaniu  Sportowym,  XVI  Memoriału  im.  Franciszka  Dworskiego,  Ogólnopolskiego
Turnieju Siatkówki Kobiet i Mężczyzn, zawodów wspinaczkowych Boulder Wars, zawodów

29



kickboxingu,  zawodów  rowerowych  i  biegowych,  dofinansowano  i  zakupiono  medale  i
nagrody  na  wiele  imprez  sportowych.  Sfinansowano  odlewane  medale  z  okazji  50-lecia
zdobycia tytułu Mistrza Polski w Hokeju na Lodzie oraz organizację  Rewii na Lodzie na
mobilnym lodowisku na nowotarskim Rynku

 8.) zadania w zakresie promocji miasta
• pokryto  koszty  organizacji  26.  Spotkania  Noworocznego Burmistrza  Miasta  Nowy

Targ;-dofinansowano wydarzenie Podhalańska Zima Gwiazd;
• sfinansowano I Bal Burmistrza Miasta Nowy Targ;
• dofinansowano  Turniej  Tańca  o  Puchar  Profesora  Mariana

Wieczystego;dofinansowano Jubileuszowy Koncert Wiosenny;
• wsparto finał akcji „Pola Nadziei”, organizowanej przez Fundację im. Adama Worwy;
• dofinansowano XVI Tatrzański Zlot Pojazdów Zabytkowych;
• dofinansowano Turniej Tańca Dance Tatry Cup 2016;
• dofinansowano  wyjazd  nowotarskich  Romów  na  Ogólnopolską  Pielgrzymkę  do

Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie;
• dofinansowano wyjazd kombatantów na odpust partyzancki w Szczawie;
• dofinansowano organizację imprezy plenerowej, pn. Dzień Dziecka, zorganizowanej

w Paku Miejskim im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu;
• sfinansowano uroczyste obchody Jubileuszu 670-lecia Lokacji Królewskiego Wolnego

Miasta Nowy Targ;
• dofinansowano Jubileusz 70-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i  II stopnia im.

Fryderyka Chopina w Nowym Targu;
• dofinansowano Jubileusz 50-lecia Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego

w Nowym Targu;
• dofinansowano Jubileusz 25-lecia Galerii Sztuki BWA JATKI;
• dofinansowano Jubileusz 50-lecia powstania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.

Mikołaja Kopernika w Nowym Targu;
• dofinansowano 25-lecie Parafii św. Brata Alberta na Niwie;
• dofinansowano 135-lecie OSP Kowaniec;
• dofinansowano promocję  książki  „Życie   kulturalne  w małym mieście.  Nowy Tag

w latach 1918-1939.” Elżbiety Jachymiak – Miodunki;
• dofinansowano wydarzenie Trial Country;
• dofinansowano akcję „Zjedz na polu”;
• zakupiono albumy „Gorce”, fotografie, tekst i opracowanie graficzne – Robert Sikora,

wyd. RUTHENEUS Rafał Barski, Krosno 2016;
• dofinansowano publikację  „Święty  na  zawsze.  Strofy  o  Janie  Pawle  II”  autorstwa

Wandy Szado-Kudasikowej, wyd. Parafia św. Jana Pawła II w Nowym Targu, Nowy
Targ 2016;

• dofinansowano wydarzenie pn. Jarmark Podhalański;
• dofinansowano organizację Obchodów Święta Niepodległości w Nowym Targu;
• sfinansowano organizację Targów Bożonarodzeniowych;
• sfinansowano Mikołajki;
• dofinansowano koncert Zespołu Młode Podhale, pn. „Godny Cas”.
•

W ramach pozostałych wydatków bezpośrednich, m.in.: zakupiono wiązanki kwiatów z okazji
uroczystości państwowych i innych, pokryto koszty obsługi portalu Co? Gdzie? Kiedy? oraz
aplikacji  Blue  Send,  zakupiono  reklamy prasowe,  internetowe  i  telewizyjne  oraz  pokryto
koszty infrastruktury technicznej, dot. organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym.
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Realizacja  projektu  „Miasta  Wyszehradzkie  przyjazne  rowerom.  Czyli  dlaczego  warto
jeździć na rowerze”.
Pomoc w nawiązywaniu współpracy w zakresie kontaktów międzynarodowych odbywała się
na bieżąco w oparciu o sieć miast partnerskich, tj. Evry (Francja), Radevormwald (Niemcy),
Kieżmark  (Słowacja),  Roverbella  (Włochy).  W  2016  roku  Gmina  Miasto  Nowy  Targ
zakończyła realizację projektu „Miasta Wyszehradzkie przyjazne rowerom. Czyli  dlaczego
warto  jeździć  na  rowerze”.  Projekt  realizowano  we  współpracy  z  miastami  Kieżmark
(Słowacja),  Lanckorona  (Czechy)  i  Hajduszoboszlo  (Węgry).  W  ramach  współpracy
opracowano  kompendium  wiedzy  mające  na  celu  edukowanie  dzieci  i  młodzieży  o
bezpiecznej  jeździe  rowerem,  zorganizowano  szereg  szkoleń  z  młodzieżą  szkół
podstawowych i gimnazjów na terenie Nowego Targu, a także zajęcia praktyczne połączone z
egzaminami na kartę rowerową. Na potrzeby projektu zorganizowano także event rowerowy z
udziałem partnerów projektu.  Celem „Nowotarskiego Kołowania” była promocja  jazdy na
rowerze  w  miastach  partnerskich,  a  także  popularyzacja  roweru  jako  środka  transportu
doskonale  nadającego  się  do  codziennych  przejazdów  po  mieście,  jak  i  tych  dalszych
związanych z uprawianiem turystyki.

W  2016  r.  na  realizację  zadań  publicznych  przez  organizacje  „trzeciego  sektora”
przeznaczono  kwotę  w wysokości  1  705.192,00  zł. Dotacje  otrzymało  organizacji,  które
zrealizowały łącznie 85 projektów. 

L.p. Nazwa organizacji Kwota dotacji Ilość
zrealizowanych
projektów

1. Miejski Młodzieżowy Klub 
Sportowy „ Podhale”

149. 000,00 6

2. KS „ Szarotka” 6. 000,00 1
3. KS „Górale” 11.200,00 2
4. KS „Gorce” 69.500,00 5
5. Ssk Yokozuna 8.500,00 2
6. Nowotarski Klub Sportowy „Hoły 

Team”
3.000,00 1

7. UKS „Skalny” 4 000,00 1
8. UKS „ Tęcza” 6 500,00 2
9. KS „ Szkółka Piłkarska „ Górale’ 8 000,00 1
10. NKP „Podhale” 54 000,00 3
11. Old Boys Podhale 3 000,00 1
12. UKS „Orkan” 7.720,00 4
13. AMK „ Gorce” 13. 000,00 3
14. Liga Obrony Kraju 7.000,00 3
15. KS „Wiaterni” 2.500,00 1
16. TKKF „Gorce” 6.600,00 3
17. Aeroklub Nowy Targ 4 500,00 1
18. Polski Związek Wędkarski Koło 17 1 700,00 1
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19. Stowarzyszenie „Biegam po 
Górach”

16.000,00 2

20. Polski Związek Wędkarski Koło 16 3.000,00 2
21. Oddział Rejonowy Związku 

Emerytów i Rencistów i Inwalidów
w Nowym Targu

 1.000,00 1

22. Nowotarski Klub Kolarski 9.000,00 2
23. Uczniowski Klub Sportowy 

„Gimpel”
3.000,00 2

24. Klub Hokejowy „Podhale” 300.000,00 1
25. Uczniowski Klub Sportowy 

„Victoria”
4.750,000 2

26. Uczniowski Klub Sportowy 
„Delfin”

3.840,00 1

27. Stowarzyszenie Hipiczne Pro Nati 15.000,00 2
28. Związek Podhalan Oddział 

w Nowym Targu 
11.000,00 2

29. Miejski Nauczycielski Chór Gorce 4.500,00 2
30. Podhalańskie Stowarzyszenie 

Muzyczne Chór „Echo 
Gorczańskie”

2.500,00 1

31. Miejska Orkiestra Dęta w Nowym 
Targu

17.000,00 2

32. Towarzystwo Przyjaciół 
Dziecięcego Zespołu Mali Śwarni

8.000,00 2

33. Polskie Towarzystwo Historyczne 15.500,00 3
34. Stowarzyszenie Muzyka Świata 

AKORD
13.000,00 1

35. Uniwersytet Trzeciego Wieku 18.500,00 2
36. Stowarzyszenie Podhalańskie 

Amazonki
14.892,00 1

37. NKA „Rodzina” 30.000,00 1
38. Parafia Św. Jadwigi Królowej 87.000,00 2
39. Parafia Jana Pawła II 60.500,00 2
40. Parafia p.w. NSPJ 7.000,00 2
41. Stowarzyszenie Hipiczne Pro Nati 10.000,00 1
42. Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie.
6.000,00 1

43. Polski Komitet Pomocy Społecznej 42.000,00 1
44. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Oddział Nowy Targ 

486.490,00 2

45. Caritas Archidiecezji Krakowskiej 150.000,00 1
SUMA
:

  45 organizacji 1 705.172,00 85
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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,
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,
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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.
 W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny , Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w dniu 16 grudnia zostało
zorganizowane szkolenie dla wszystkich organizacji pozarządowych. 

Urząd Miasta od 2014r. realizuje Program  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  2016r.  z  programu  Nowotarska  Karta  Dużej  Rodziny
korzystały 423 rodziny, którym wydano Karty.

Ubiegły rok był szczególnym czasem dla Nowego Targu oraz jego mieszkańców. W 2016 r.
odbyły  się  obchody  Jubileuszu  670-lecia  Lokacji  Królewskiego  Wolnego  Miasta  Nowy
Targ.  W kalendarz  jubileuszowych  wydarzeń  zostały  wpisane  wydarzenia,  takie  jak:  75.
rocznica  powstania  Konfederacji  Tatrzańskiej,  Jubileusz  70-lecia  Państwowej  Szkoły
Muzycznej  I  i  II  stopnia  im.  Fryderyka  Chopina  w  Nowym  Targu,  Jubileusz  50-lecia
Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego, Jubileusz 25-lecia Galerii Sztuki BWA
JATKI,  Jubileusz  50-lecia  powstania  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Mikołaja
Kopernika,  25-lecie  Parafii  św.  Brata  Alberta  na  Niwie  oraz  135-lecie  OSP  Kowaniec.
Dofinansowano również  realizację  spektaklu  „  Nowy Targ-  Moje  Miasto”  w wykonaniu
zespołu „ Śwarni”. Gmina Miasto Nowy Targ objęła wsparciem finansowym wszystkie z
wyżej wymienionych wydarzeń.
W ramach roku jubileuszowego Gmina Miasto Nowy Targ we współpracy z organizacjami
pozarządowymi przygotowała szereg wydarzeń kulturalnych, spotkań i koncertów. Wspólne
działania pozwoliły na przygotowanie szerokiej oferty kulturalno-promocyjnej skierowanej,
nie tylko do mieszkańców miasta, ale także Podhala, samorządowców i miast partnerskich.
Dzięki podjętej współpracy mającej na celu podkreślenie wyjątkowego Jubileuszu, udało się
podkreślić rolę Nowego Targu, jako Kulturalnej Stolicy Podhala.
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Urząd Miasta  współpracował  także  z  Miejskim Ośrodkiem Kultury przy organizacji  „święta
wolontariatu”  pod nazwą:  Nowotarski  Dzień Wolontariusza 2016.  Gala  odbyła  się  po raz
dziesiąty 5 grudnia na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.  Celem plebiscytu jest jest
propagowanie idei wolontariatu , docenienie ludzi niosących pomoc innym, poświęcającym im
bezinteresownie własny czas. Zwycięzcą Plebiscytu „ Aktywny 2016 ) zostali wolontariusze z
Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. Jana Bednarskiego p/w św. Stanisława Kostki w Nowym
targu  w  składzie  :  Batkiewicz  Elzbieta  ,  Chowaniec  Władysław,  Cyrwus  Małgorzata,  Czyż
Stanisława, Czyż Mirosława, Hajnos Danuta, Janczy Franciszek, Knurowski Zbigniew, Kolasa
Jerzy,  Kopeć Maria,  Kowalski  Robert,  Kowalska  Grazyna,  Dilling  Elżbieta,  Rajski  Jacenty,
Szatko  Barbara,  Slemp  Edward,  Swierczek  Kazimierz.  Pozostali  finaliści  tegorocznego
Plebiscytu:

Szkolne Koło Wolontariatu Caritas przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu;

Wolontariuszki Animuję Moje Miasto;

Bernadeta Szumal;

Szkolny  Klub Wolontariatu  „Niezapominajka”  z  Zespołu  Szkół  Zawodowych i  Placówek
w Krościenku.
Tytuł  "Nowotarskiego  Dobroczyńcy  2016"  otrzymała  firma  DAFO  Plastics  Sp.  z  o.o..
W ramach  Wolontariackiej  Gry  Miejskiej  rywalizację  wygrała  drużyna  z  Zespołu  Szkół
Ekonomicznych. 
V. Podsumowanie
Gmina  Miasto  Nowy  Targ  realizując  cele  Programu  współpracy  w  2016  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
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.
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