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Struktura planu strategicznego

Misja i wizja
Ogólne założenia rozwoju

Obszary interwencji strategicznej 
Wyznaczają kilka najważniejszych kierunków 

rozwoju

Cele strategiczne 
Programy działania obejmujące 

sekwencje projektów

Cele operacyjne 
Konkretne sekwencje działań w obrębie poszczególnych 

obszarów 



Obszary interwencji strategicznej



Kluczowe przedsięwzięcia strategiczne
Podnoszenie rangi i wartości Nowego Targu 

jako stolicy Podhala

Stolica 
Podhala

Podnoszenie rangi i wartości Nowego Targu jako stolicy Podhala wynika z subregionalnego

charakteru oraz potencjału miasta.Na Nowym Targu jako prężnym ośrodku gospodarczym,

administracyjno-usługowym i akademickim leży powinność rozwijania funkcji społeczno-

gospodarczych w kontekście całego regionu. Będąc stolicą Podhala miasto ukierunkowuje

swoje działania na rzecz urzeczywistnienia aspiracji jego mieszkańców oraz wzmacniania

funkcji centralnych o ponad lokalnym spektrum oddziaływania.

Utworzenie Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych

Sportowy 
Nowy Targ

Wielofunkcyjne Centrum Widowiskowo-Sportowe to obiekt sportowy wraz z zapleczem

hotelowo-gastronomicznym. Inwestycja będzie zlokalizowana na obszarze o powierzchni 3 ha

na terenie tzw. Podmieściska. Projekt ma wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki i został

wpisany do Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej (aktualizacja Planu

Wieloletniego do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, luty 2018 r.).

Koncepcja budowy w Nowym Targu profesjonalnej hali uzyskała też aprobatę władz, m.in.

Polskiego Związku Hokeja na Lodzie i Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.



Kluczowe przedsięwzięcia strategiczne
Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację 

i modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury oraz budowę Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nowym Targu

Nowy Targ 
podhalańską 

stolicą kultury

Polepszenie warunków funkcjonowania MOK, nadanie budynkowi znamion

współczesności z zachowaniem elementów tradycji regionu. Zakres planowanych zadań

obejmuje zmianę układu funkcjonalnego budynku, generalną przebudowę sali

widowiskowej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i wymagań. Dodatkowo

w ramach projektu rewitalizowana będzie przestrzeń publiczna. Zakres budowy Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Nowym Targu obejmuje wykonanie robót budowlanych

obejmujących budowę nowej biblioteki wraz z jej wyposażeniem.

Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w wymiarze 
infrastrukturalnym oraz promocyjnym

Przedsiębiorczy 
Nowy Targ

Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w wymiarze infrastrukturalnym oraz

promocyjnym obejmuje promocję i uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Rozwój funkcji

handlowych w oparciu o potencjał Nowej Targowicy jako elementu budującego

handlowy charakter miasta. Wykorzystanie potencjału lotniska jako elementu

wzmacniającego dostępność komunikacyjną, jak również wpisującego się w atrakcyjność

inwestycyjną miasta.



Kluczowe przedsięwzięcia strategiczne

Polityka społeczna i prorodzinna

Nowy Targ 
dobre miejsce 

do życia

W ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023”

wyznaczone zostały trzy główne cele rewitalizacji odnoszące się do trzech zasadniczych i

podstawowych dziedzin wsparcia: integracja społeczna i kapitał społeczny, nowoczesne

sprofesjonalizowane usługi publiczne, potencjał kulturotwórczy i turystyczny. Wskazane

obszary każdorazowo łączą się z zagadnieniami technicznymi i przestrzenno-

funkcjonalnymi, niemniej logika interwencji ukierunkowana jest na skuteczność

społecznych przeobrażeń terenów kryzysowych i problemowych stanowiących obszar

rewitalizacji oraz wykorzystanie endogenicznych potencjałów Nowego Targu. Wdrażanie

planów rewitalizacyjnych bezpośrednio tworzy ramy polityki społecznej Nowego Targu.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Nowego Targu

Ekologiczny 
Nowy Targ

Czyste powietrze to ważny element rozwoju ruchu turystycznego oraz element jakości

życia mieszkańców. Ochrona środowiska to priorytet również związany z ochrona

zasobów. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Nowego Targu to sekwencja zadań

związanych z termomodernizacjami, wymianami indywidualnych źródeł ciepła oraz

wdrażaniem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ograniczenie niskiej emisji

będzie również wzmocnione poprzez działania na rzecz rozwoju miejskiej sieci

ciepłowniczej opartej na geotermii.



Cel strategiczny 
1. 

Poprawa jakości środowiska naturalnego 
oraz infrastruktury miejskiej 

1.1 Ochrona środowiska naturalnego 

1.2 Promocja postaw prozdrowotnych 

1.3 Poprawa jakości i przepustowości sieci komunikacyjnej 

1.4 Modernizacja istniejącej infrastruktury miejskiej  



1.1 Ochrona środowiska naturalnego 

 Prowadzenie efektywnych działań na rzecz redukcji smogu powiązane z aktywnością
ukierunkowaną na ograniczenie niskiej emisji (Wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze);

 Rozwijanie działalności w ramach Klastra Energii Zielona Generacja;

 Zwiększenie efektywności energetycznej i promocja w zakresie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (wspieranie inicjatyw zarówno w odniesieniu
do budynków użyteczności publicznej, jak również zasobu komunalnego,
spółdzielczego oraz budownictwa jednorodzinnego);

 Budowa odporności miasta na rzecz zmiany klimatu (m.in. budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do
zmian klimatycznych);

 Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej opierającej się na geotermii;

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej;

 Zachowanie bioróżnorodności – ochrona unikalnego dziedzictwa przyrodniczego
gminy, w tym jej bioróżnorodności.

Cel operacyjny wpisuje się w ramy kluczowego przedsięwzięcia strategicznego 6. 
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Nowego Targu.



1.2 Promocja postaw prozdrowotnych 

 Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców;

 Popularyzacja wiedzy z zakresu wpływu jakości powietrza na zdrowie
mieszkańców;

 Promocja postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

 Działania na rzecz zwiększenia dostępu do usług medycznych i profilaktyka
zdrowotna w szczególności w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych;

 Zwiększenie znaczenia dziedzictwa naturalnego w rozwoju turystyki w mieście.



1.3 Poprawa jakości i przepustowości sieci komunikacyjnej 

 Poprawa przepustowości sieci drogowej w wymiarze lokalnym i subregionalnym - budowa
obwodnicy północno-wschodniej miasta droga od ul. Krakowskiej przez ul. Legionów
Józefa Piłsudskiego, ul. Generała Władysława Sikorskiego do ul. Szaflarskiej;

 Działania na rzecz budowy zachodniej obwodnicy Nowego Targu łączącej drogę
wojewódzką nr 957 (ul. Ludźmierska) z drogą krajową nr 47 (ul. Krakowska);

 Działania na rzecz budowy południowej obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej
nr 49;

 Wykorzystanie potencjału sportowego lotniska cywilnego Aeroklubu Nowy Targ
na rzecz wzmocnienia intensyfikacji ruchu transportowego przy wykorzystaniu strefy
lotniskowej;

 Rozwijanie rozwiązań z zakresu transportu intermodalnego, ze szczególnym
uwzględnieniem sieci kolejowej (potencjał Podhalańskiej Kolei Regionalnej);

 Uzbrojenie i budowa dróg zbiorczych zgodnych z obowiązującymi planami
zagospodarowania przestrzennego;

 Wspieranie inicjatyw na rzecz zwiększenia zewnętrznej dostępności transportowej
Nowego Targu, w tym poprzez prowadzenie działań lobbingowych;

 Systematyczna modernizacja, w tym przebudowa i remont dróg gminnych
i powiatowych;

 Budowanie zintegrowanego systemu komunikacyjnego uwzględniającego trasy rowerowe;

 Działania na rzecz poprawy publicznego i prywatnego systemu transportu zbiorowego w
mieście.



1.4 Modernizacja istniejącej infrastruktury miejskiej 

 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej, w tym zaplecza sportowego;

 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej;

 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury;

 Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w Nowym Targu, wspieranie działań

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ;

 Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej oraz stworzenie systemu

gospodarowania wodami opadowymi.



Cel strategiczny 
2. 

Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej

2.1 Rozwijanie funkcji gospodarczych Nowego Targu 

2.2 Rozwijanie funkcji turystycznych Nowego Targu 

2.3 Rozwijanie bazy i funkcji kulturalnych miasta

2.4 Wzmocnienie funkcji sportowo-rekreacyjnych

2.5 Poprawa jakości tkanki miejskiej 

2.6 Rozwijanie funkcji centrotwórczych



2.1 Rozwijanie funkcji gospodarczych Nowego Targu 

 Zbudowanie miejskiej strategii rozwoju przedsiębiorczości uwzględniającej pożądane
kierunki rozwoju gospodarczego powiązanego z wypracowaniem spójnych zasad
marketingowego komunikowania Nowego Targu;

 Wzmacnianie pozycji i roli lokalnych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem
branż kreatywnych, centrotwórczych oraz handlowych;

 Promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia, wspieranie rozwoju start-upów
wysokich technologii;

 Wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju ekonomii społecznej w mieście;

 Rozwijanie i dbałość o wysoki poziom efektywności współpracy sektora administracji,
nauki oraz biznesu;

 Tworzenie warunków do przyciągania firm rozwijających produkcję i usługi wysokiej
jakości, tworzące wysoką wartość dodaną oraz wysokiej jakości miejsca pracy;

 Budowa dedykowanych pakietów wsparcia lokalnego sektora mikroprzedsiębiorstw,
rzemiosła oraz handlu jako środowisk miastotwórczych;

 Zintegrowanie działania na rzecz rozwijania produktów lokalnych m.in. w obrębie branż
tradycyjnych.

Cel operacyjny wpisuje się w ramy kluczowego przedsięwzięcia strategicznego 4. 
Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w wymiarze infrastrukturalnym oraz 
promocyjnym.



2.2 Rozwijanie funkcji turystycznych Nowego Targu 

 Wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenie bazy noclegowej ze szczególnym uwzględnieniem
obiektów dedykowanych turystyce biznesowej oraz sportowej i aktywnej;

 Wykorzystanie potencjału bazy sportowej na rzecz rozwijania turystyki sportowej;

 Działania na rzecz przywrócenia Kowańca do roli bazy noclegowej dla turystów przyjeżdżających
do Nowego Targu oraz zachowanie dziedzictwa architektonicznego dzielnicy;

 Wykorzystanie potencjału podgorczańskich dzielnic Nowego Targu jako jednych z najbardziej
atrakcyjnych turystycznie części miasta;

 Rozwijanie istniejących i tworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu

 o dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, współpracę transgraniczną oraz centralną lokalizację
w regionie;

 Wykorzystanie potencjału turystycznego Rezerwatu Przyrody Bór na Czerwonem;

 Wspieranie utworzenia centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego w południowej części
Nowego Targu (tzw. Równi Szaflarskiej) w tym m.in. powstania term nowotarskich;

 Wykorzystanie potencjału terenów nabrzeżnych Białego i Czarnego Dunajca do celów
rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym Nowotarskiej Strefy Relaksu;

 Tworzenie i rozwijanie infrastruktury do nauki i uprawiania narciarstwa biegowego;



2.2 Rozwijanie funkcji turystycznych Nowego Targu – c.d

 Wykorzystanie dziedzictwa historycznego związanego z uprawianiem górskiej turystyki
kajakowej poprzez stworzenie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia minimum przy
obsłudze tego tupu ruchu turystycznego;

 Wykorzystanie potencjału historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako
elementu wzmacniającego atrakcyjność turystyczną miasta;

 Promocja i wspieranie działań w zakresie tworzenia nowoczesnej infrastruktury
turystycznej pozwalającej na zdynamizowanie ruchu turystycznego oraz ograniczenie jego
sezonowości (m.in. w kontekście turystyki aktywnej: infrastruktury rowerowej i rolkarskiej
oraz narciarstwa biegowego i zjazdowego);

 Intensyfikacja podejmowanych działań promocyjnych, realizacja działań nakierowanych na
pozyskiwanie i obsługę inwestorów, w tym inwestorów strategicznych, chcących
inwestować w atrakcje turystyczne;

 Rekomenduje się opracowanie odrębnej strategii rozwoju turystyki i promocji Nowego
Targu, która w precyzyjny sposób nakreśli cele i program działania w wymiarze aktywności
marketingowej (dokument powinien wpisywać się w podstawowe ustalenia niniejszej
strategii rozwoju).

Cel operacyjny wpisuje się w ramy kluczowego przedsięwzięcia strategicznego 4. 
Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego w wymiarze infrastrukturalnym oraz 
promocyjnym.



2.3 Rozwijanie bazy i funkcji kulturalnych miasta

 Poszerzanie oferty w zakresie kultury oraz świadczenia usług kulturalnych przez miejskie
instytucje kultury;

 Rozwijanie działalności Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym
Targu;

 Efektywne wykorzystanie tworzonej i modernizowanej bazy instytucji kultury
ukierunkowane na wspieranie nowych form uczestnictwa w kulturze i spędzania czasu
wolnego, w tym poprzez pasje i zainteresowania;

 Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw na rzecz
wzmocnienia oferty kulturalnej miasta, w tym poprzez animowanie współpracy
międzysektorowej;

 Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Nowego Targu i Podhala jako czynnika
wyróżniającego miasto w skali ponadlokalnej;

 Modernizacja i dostosowanie bazy instytucji kultury do potrzeb osób z ograniczoną
mobilnością oraz rodzin z dziećmi;

 Wspieranie i rozwój istniejących wydarzeń i imprez kulturalnych, takich jak Jarmark
Podhalański.

Cel operacyjny wpisuje się w ramy kluczowego przedsięwzięcia strategicznego 3.
Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację i modernizację Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu.



2.4 Wzmocnienie funkcji sportowo-rekreacyjnych

 Wspieranie rozwoju kultury fizycznej w mieście jako elementu budującego markę Nowego
Targu;

 Działania na rzecz wykreowania Nowego Targu jako krajowej stolicy sportów lodowych;

 Wykorzystanie infrastruktury sportowej jako bazy do rozwijania warunków

 do aktywnego wypoczynku i rekreacji w mieście;

 Wspieranie efektywnego systemu wykorzystania istniejących obiektów sportowych
w mieście ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Nowego Targu;

 Wykorzystanie aktywności sportowej do promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki
zdrowotnej w mieście;

 Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju obsługi zorganizowanych grup turystycznych
w formie obozów sportowych, kolonii, zimowisk i wycieczek szkolnych korzystając z
miejskiej bazy sportowej.

Cel operacyjny wpisuje się w ramy kluczowego przedsięwzięcia strategicznego 2.
Utworzenie Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych.



2.5 Poprawa jakości tkanki miejskiej 
 Kontynuowanie aktywnej polityki nowotarskiego samorządu w zakresie planowania

przestrzennego i ograniczania skutków wewnętrznej suburbanizacji miasta;

 Prowadzenie działań na rzecz spójności i wysokiej jakość tkanki miejskiej (w tym
o kompletność obszarów zabudowy i ich spójność wizualno-estetyczną);

 Poprawa jakości oraz użyteczność przestrzeni publicznych pod kątem potrzeb osób
starszych oraz rodzin z dziećmi, stosowanie zasad tzw. projektowania uniwersalnego
w przestrzeniach publicznych;

 Kontynuowanie procesu rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej z uwzględnieniem
lokalnych przesłanek historyczno-kulturowych i kompozycyjnych;

 Aktualizacja istniejącego systemu oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych
turystycznie zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej;

 Realizacja działań na rzecz uporządkowania i ochrony krajobrazu miasta poprzez
wdrożenie przepisów na podstawie ustawy krajobrazowej (aktywne włączenie się

 w wojewódzki projekt „Montevideo” oraz estetyzacja całego miasta).2.6 Rozwijanie funkcji centrotwórczych

 Wykorzystanie roli historycznego centrum miasta jako salonu Nowego Targu – nasycenie
go funkcjami kulturowymi i przemysłami czasu wolnego;

 Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru zdegradowanego i wykorzystanie potencjału
subregionalnego miasta;

 Adaptacja i tworzenie przestrzeni publicznych przyjaznych dzieciom i rodzicom.



Cel strategiczny 
3. 

Poprawa jakości życia w mieście

3.1
Zwiększenie szans rozwojowych i poprawa warunków startu ludzi 

młodych w życie społeczne i zawodowe

3.2 Stworzenie zintegrowanej polityki senioralnej w mieście

3.3 Rozwijanie funkcji edukacyjnych

3.4 Wspieranie inicjatyw z zakresu tworzenia żłobków oraz przedszkoli

3.5
Wspieranie rozwoju rynku mieszkań na wynajem, w tym 

budownictwa społecznego

3.6 Rozwój e-usług oraz aktywizacja mieszkańców



3.1
Zwiększenie szans rozwojowych i poprawa warunków startu ludzi 

młodych w życie społeczne i zawodowe

 Rozwój systemu wsparcia inicjatyw młodzieżowych, efektywne wykorzystanie
funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta;

 Stymulowanie aktywności społecznej i obywatelskiej młodych osób – współpraca
ze szkołami (w tym wyższymi), w zakresie zwiększenia uczestnictwa młodzieży
w podejmowaniu decyzji publicznych;

 Wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy angażowania się w sprawy społeczności
lokalnej, podnoszenia wiedzy i umiejętności osobistych;

 Wprowadzenie mechanizmów ułatwiających korzystanie z usług kulturalnych
 i sportowych przez młodzież, wprowadzenie „Karty Młodych” (opcjonalnie uczniowie

i studenci będą mogli skorzystać ze zniżek i dodatkowych usług.).

Cel operacyjny wpisuje się w ramy kluczowego przedsięwzięcia strategicznego 5.
Polityka społeczna i prorodzinna.



3.2 Stworzenie zintegrowanej polityki senioralnej w mieście

 Rozwój systemu wsparcia inicjatyw senioralnych, efektywne wykorzystanie
funkcjonowania Nowotarskiej Rady Seniorów;

 Ułatwianie funkcjonowania i życia w mieście osobom z niepełnosprawnościami oraz ich
rodzinom i opiekunom;

 Wspieranie inicjatyw w zakresie zwiększania dostępności do usług opiekuńczych
w mieście;

 Wspieranie działań na rzecz wydłużania życia nowotarżan w zdrowiu: prowadzenie
szerokich akcji profilaktycznych oraz działania na rzecz zwiększenia dostępności do usług
medycznych i rehabilitacyjnych;

 Wprowadzenie mechanizmów ułatwiających korzystanie z usług kulturalnych i sportowych
przez seniorów poprzez wprowadzenie „Nowotarskiej Karty Seniora”;

 Wspieranie istniejących inicjatyw dedykowanych seniorom w Nowym Targu
oraz rozwijanie nowych;

 Działania na rzecz tworzenia i organizacji lokalnych klubów seniora oraz innych inicjatyw
senioralnych;

 Dostosowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej do zmieniających
się uwarunkowań społecznych i demograficznych.

Cel operacyjny wpisuje się w ramy kluczowego przedsięwzięcia strategicznego 5.
Polityka społeczna i prorodzinna.



3.3 Rozwijanie funkcji edukacyjnych

 Współpraca z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu na
rzecz wykorzystania potencjału akademickiego miasta i subregionalnej skali
oddziaływania;

 Poprawa jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych – wzmocnienie
praktycznego wykorzystania umiejętności posługiwania się językami obcymi oraz poziomu
wiedzy matematyczno-przyrodniczej;

 Zwiększenie nakładów oraz promocja uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
budowanie oferty skoncentrowanej na obszarze nauki i nowoczesnych technologii;

 Rozwój systemowej współpracy szkół z przedsiębiorcami;

 Wsparcie w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji
kluczowych: pracy w zespole, komunikacji, pracy projektowej, uczenia się, poszukiwania
informacji, posługiwania się mediami;

 Wsparcie podnoszenia kompetencji i kształcenia osób z różnych grup wiekowych;

 Współpraca z organami prowadzącymi placówki oświatowe na poszczególnych szczeblach
w celu stworzenia długookresowego programu rozwoju oświaty w Nowym Targu.

Cel operacyjny wpisuje się w ramy kluczowego przedsięwzięcia strategicznego 5.
Polityka społeczna i prorodzinna.



3.4 Wspieranie inicjatyw z zakresu tworzenia żłobków oraz przedszkoli

 Wspieranie inicjatyw w zakresie zwiększenia dostępności usług opiekuńczo-
wychowawczych przeznaczonych dla rodzin z dziećmi do 3 lat;

 Stymulowanie inicjatyw rynkowych zmierzających do wypełnienia istniejących nisz
rynkowych w zakresie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych
i wychowawczych.

Cel operacyjny wpisuje się w ramy kluczowego przedsięwzięcia strategicznego 5.
Polityka społeczna i prorodzinna.

3.5
Wspieranie rozwoju rynku mieszkań na wynajem, w tym 

budownictwa społecznego
 Wprowadzanie rozwiązań zwiększających dostępność zasobów mieszkaniowych, w tym

mieszkań socjalnych, komunalnych i chronionych;

 Wspieranie inicjatyw komercyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym
uwzgledniającym jego różnorodność oraz dywersyfikację na rynku nieruchomości;

 Aktywne planowanie przestrzenne uwzględniające historyczny rozwój układu
urbanistycznego miasta oraz rozwijającą się sieć osadniczą.

Cel operacyjny wpisuje się w ramy kluczowego przedsięwzięcia strategicznego 5.
Polityka społeczna i prorodzinna.



3.6 Rozwój e-usług oraz aktywizacja mieszkańców

 Rozwijanie sektora e-usług, zaspokajanie potrzeb mieszkańców związanych z usługami
publicznymi przy wykorzystaniu internetu. Wprowadzanie nowych narzędzi zarządzania
politykami miejskimi w ramach e-administracji;

 Wprowadzanie elementów demokracji bezpośredniej w ramach procesu decyzyjnego na
poziomie Urzędu Miasta;

 Kontynuacja wielopłaszczyznowej współpracy administracji publicznej oraz organizacji
obywatelskich głównie w kontekście poszerzania realizacji zadań publicznych
organizacjom społecznym;

 Stwarzanie warunków do dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego- poprzez
dalszy rozwój informatyzacji w administracji, placówkach oświatowych, jednostkach
organizacyjnych miasta.

 Poszerzenie wachlarza form współpracy z sektorem społecznym w oparciu o przepisy
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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