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REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA NOWY TARG 

 

 Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ została przyjęta przez Radę Miasta  

w formie stosownej uchwały nr XX/153/2012 w dniu 31maja 2012 roku. Od tego momentu 

wszczęto wszystkie możliwe procedury objęte trzema głównymi priorytetami rozwoju. 

Dokument ten zastąpił przyjętą w 2000r. „Strategię Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 

2000-2010”. Niniejsze sprawozdanie z realizacji celów i zadań obowiązującej miejskiej 

strategii rozwoju, wynika z jej zapisów i sporządzane jest po raz pierwszy, obejmując 

roczny okres od 2012 r. do 2013 r. 

 Coroczne sprawozdania podawane będą do publicznej wiadomości za pomocą 

miejskiej strony internetowej www.nowytarg.pl, w zakładce Miasto/Strategia rozwoju/ 

Sprawozdanie/2012-2013. Konieczność prowadzenia monitoringu wynika z rozdziału XIV 

„Rekomendacje wdrożeniowe” oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 

120.Z.6.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. nadającego zakres kompetencji i obowiązków dla 

Zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ.  

 W dokumentach tych ustalone zostały również procedury weryfikacji stopnia 

realizacji przyjętych założeń i zadań. Za realizację corocznych przeglądów strategicznych, 

odpowiedzialny jest powołany przez Burmistrza Miasta powyższy Zespół, który do 30 

października każdego roku ma obowiązek przygotować całościowy raport z realizacji 

zadań zawartych w Strategii za miniony rok. 

 Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały uzyskane od 

właściwych tematycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Nowy Targ, instytucji 

podległych samorządowi lub innych przedsiębiorstw z udziałem Miasta, uczelni wyższych, 

placówek oświatowych oraz formularzy okresowych załączonych do wewnętrznego 

systemu zarządczego PZ-4. 

 Celem niniejszego sprawozdania jest dokonanie prezentacji działań podjętych  

w omawianym okresie z zakresu postępów realizacji Strategii, a także efektów ich 

realizacji. Zgromadzone i opracowane dane będą przydatne w zarządzaniu rozwojem na 

poziomie lokalnym. Dodatkowo do sprawozdania dołączone zostały opisy z bardziej 

szczegółowymi danymi, które stanowią poszerzenie wiedzy o stopień i zakres rozwoju 

miasta w ostatnim roku funkcjonowania samorządu. 
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METODYKA ANALIZY 

 

Podstawą monitorowania efektywności wdrażania zapisów Strategii w 2012 r. 

były określone wskaźniki będące podstawowym instrumentem realizacji wytyczonych  

w niej celów i zadań operacyjnych. Kluczowe wskaźniki zostały zidentyfikowane na etapie 

prac nad sprawozdaniami cząstkowymi z realizacji Strategii przez jednostki 

współuczestniczące w opracowaniu dokumentu i są zawarte w poszczególnych partiach 

opisowych tego sprawozdania wzbogaconych o odpowiednie tabele i wykresy graficzne. 

Oczekiwane pułapy realizacyjne zostały określone w Budżecie Miasta w postaci 

planowanych wydatków i dochodów, a następnie zestawione z ich faktycznym 

wykonaniem. 

Sprawozdania cząstkowe sporządzane były przy pomocy formularzy kart 

monitoringu realizacji Strategii z odpowiednio dobranymi kryteriami dopuszczającymi 

jednak funkcjonalną elastyczność form przekazu w przekonaniu, że zbyt daleko 

posunięta standaryzacja w tym zakresie nie uwzględniająca bogactwa i różnorodności 

działań realizowanych przez poszczególne jednostki mogłaby doprowadzić do redukcji 

lub wypaczenia opisów aktywności i efektywności. Taka forma prezentacji działań  

w obszarach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych obowiązującej 

Strategii uznana została za metodologicznie użyteczną, bo prowadzącą w konsekwencji 

do pełniejszego zaprezentowania osiąganych wyników na wszystkich polach rozwoju 

Miasta, często o nieporównywalnym nawzajem profilu, ale współtworzących bogaty 

konglomerat jego funkcjonowania. Szeroki obszar od zagadnień przestrzennych, 

gospodarczych, oświatowych a na społecznych i prospołecznych skończywszy. Należy 

nadmienić, że w sprawozdaniu wykorzystane zostały jedynie najważniejsze informacje, 

gdyż w ciągu roku Rada Miasta niejednokrotnie, zgodnie z kalendarzem samorządowym 

otrzymywała szczegółowe raporty z działalności podległych jednostek. Mimo, iż 

perspektywa strategiczna obejmuje daleki horyzont czasowy to plan operacyjny ma ścisłe 

powiązanie z wizją jaka została przyjęta i stanowi cel nadrzędny wszelkich działań. 
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LEGISLACJA 

 

 W roku 2012 r Rada Miasta Nowy Targ podjęła 110 uchwał  

z czego – 41 uchwały to akty prawa miejscowego W wyniku 

badania zgodności z przepisami prawa Wojewoda wydał 1 rozstrzy-

gnięcie nadzorcze. Zatem reasumując, rozstrzygnięcie nadzorcze na 110 

podjętych uchwał daje wskaźnik wadliwości uchwał w wysokości 0,90 

% i tu nastąpił znaczny spadek. W roku 2012 Radni Rady Miejskiej 

zgłosili 150 interpelacje. Na 77 interpelacji udzielano od razu 

odpowiedzi na posiedzeniu Sesji Rady, zaś na 73 interpelacji udzielono 

pisemnych odpowiedzi. Zdecydowana część interpelacji i zapytań 

dotyczyła spraw z zakresu gospodarki komunalnej i drogownictwa oraz 

realizacji inwestycji . Burmistrz  Miasta wydał 238 zarządzeń. 

 

KLUCZOWE UCHWAŁY RADY MIASTA 

 

• Uchwała budżetowa Rady Miasta na 2012 r. nr XV/116/2012  

z dnia 19.01.2012 r. 

• Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 lutego 

2012 roku w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Targ do 

roku 2032. 

• Uchwała Rady Miasta nr XVII/128/2012 z dnia 8 marca 2012r.  

– mpzp 6.I – Strefa Aktywności Gospodarczej  

• Uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 

2012 roku w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju  

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-118-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-118-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-118-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-118-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-137-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-137-000-000
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i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanaliza-

cyjnych na lata 2012-2015 na terenie Gminy Miasto Nowy Targ”.  

• Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 

marca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 15 (NZPS) zatwierdzonego uchwałą Nr 3/IV/03 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2003r. (Dz. Urz. Woj. 

Małopol. Nr 45 poz. 604 z dnia 7 marca 2003r.) 

• Uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 

czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/467/2010 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zasad 

sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 

Miasta Nowy Targ na rzecz ich najemców. 

• Uchwała Nr XXIV/193/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 

października 2012 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto 

Nowy Targ na dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem 

niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ. 

• Uchwała Rady Miasta nr XX/153/2012 z dnia 31 maja 2012 r.  

o powołaniu Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012-

2020 

• Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na 2013 rok 

Nr XXVII/223/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.  

• Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 

stycznia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2015. 

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-137-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-137-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-139-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-139-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-139-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-139-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-139-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-139-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-162-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-162-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-162-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-162-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-162-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-193-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-193-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-193-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-193-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-193-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-223-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2012-223-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-231-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-231-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-231-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-231-000-000
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• Uchwała Nr XXVIII/233/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 

stycznia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 

TARG 16.  

• Uchwała Nr XXIX/243/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 

lutego 2013 roku w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2013-2016 na terenie Gminy Miasto Nowy 

Targ” 

• Uchwała Nr XXX/246/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 

marca 2013 r. w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 23 (NIWA - GREL)”. 

• Uchwała Nr XXX/247/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 

marca 2013 r. w sprawie: zaliczenia wschodniej obwodnicy miasta 

– etap 1, łączącej ul. Kowaniec z ul. Waksmundzką wraz  

z przeprawą mostową przez potok Czarny Dunajec, do kategorii 

dróg gminnych. 

• Uchwała Nr XXXV/301/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 

sierpnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 

TARG 29. 

• Uchwała Nr XXXVI/305/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 

października 2013 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na 

ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą 

„Krakowski Park Technologiczny” na terenach Gminy Miasto Nowy 

Targ. 

 

 

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-233-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-233-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-233-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-233-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-243-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-243-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-243-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-243-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-243-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-246-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-246-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-246-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-247-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-247-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-247-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-247-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-247-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-301-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-301-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-301-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-301-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-305-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-305-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-305-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-305-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-305-000-000
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BUDŻET MIASTA 

Budżet każdej jednostki samorządowej jest jednym z podstawowych 

dokumentów umożliwiających realizację dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów w ciągu danego roku kalendarzowego. Tym 

samym staje się jednym tych instrumentów, które determinują poziom 

realizacji planów rozwoju. Ma formę aktu prawnego uchwalanego przez 

organ władzy samorządowej na okres jednego roku budżetowego. Stąd 

określony temat został podzielony na dwa okresy przypisane zadaniom 

strategicznym na rok 2012 oraz 2013. W ten sposób zyskujemy również 

możliwość porównań dynamiki finansowej i prognozowania jej wpływu 

na istotne obszary gospodarczo społeczne samorządu. Nowy Targ  

z założenia od lat realizuje strukturę zrównoważonego budżetu  

z mocnym akcentem inwestycyjnym, będącym najlepszym wyzna-

cznikiem rozwoju. 
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Realizacja dochodów budżetowych w roku 2012:  
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Realizacja dochodów budżetowych w roku 2012 w ujęciu 

porównawczym: 

 

 Realizacja wydatków budżetowych w roku 2012 według głównych grup: 
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DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2013 - PLAN 

Dochody budżetu miasta zaplanowano na rok 2013 w łącznej 

kwocie 100 000 000 zł, w tym: 

dochody bieżące w kwocie 84 400 000 zł, 

dochody majątkowe w kwocie 15 600 000 zł. 

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2013 - PLAN 

Ustala się wydatki budżetu na rok 2013  

w łącznej kwocie 118 000 000 zł.  

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących  

na łączną kwotę 78 200 000 zł - w tym: 

wydatki bieżące jednostek budżetowych  

w kwocie łącznej 55 847 615 zł, - z czego: 

 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

w kwocie 35 061 222 zł, 

 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych w kwocie 20 836 393 zł, 

 wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 903 867 zł, 

 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  

w kwocie 11 167 118 zł, 

 wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2 700 000 zł, 

 wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej 

w łącznej kwocie 581 400 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej w kwocie 493 981 zł,  
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Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną 

kwotę 39 800 000 zł -  w tym wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne w kwocie 16 515 000 zł oraz wydatki na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 

w łącznej kwocie 23 285 000 zł, w tym ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 362 896 zł.  
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WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI 

GOSPODARKI LOKALNEJ 

 

I.1.     Tworzenie stref aktywności gospodarczej w przestrzeni miejskiej.                                     

I.2.     Rozwój indywidualnej przedsiębiorczości. 

I.3.     Efektywny system promocji inwestycyjnej. 

      

 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

ZWIĘKSZAJĄCEJ ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ 

MIASTA NOWY TARG 

 

II.1.    Poprawa dostępności komunikacyjnej. 

II.2.    Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 
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NOWY TARG WAŻNYM OŚRODKIEM OBSŁUGI RUCHU 

TURYSTYCZNEGO NA TERENIE PODHALA 

 

I.1. Organizacja efektywnego systemu zarządzania informacją    

turystyczną. 

I.2.     Rewitalizacja reprezentacyjnych części miasta. 

I.3.     Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. 

 

BUDOWA MARKI NOWOTARSKIEJ 

  

II.1.     Rozwijanie systemu promocji turystycznej Nowego Targu. 

II.2.     Kreowanie specyficznych produktów lokalnych. 
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ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

I.1. Zapewnienie optymalnej bazy lokalowej oraz wysokiej jakości usług 

edukacyjnych w szkołach miejskich. 

I.2.      Wspieranie aspiracji edukacyjnych społeczności lokalnej. 

I.3.      Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczności lokalnej 

              oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego miasta i subregionu 

              podhalańskiego. 

I.4.      Rozwój funkcji ośrodka naukowego. 

I.5.      Polityka długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

I.6.      Podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych. 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  

I SOCJALNEGO MIESZKAŃCÓW 

II.1.       Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

II.2.       Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
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   ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY 

   I ŚRODOWISKOWY 

 

III.1.         Poprawa przepustowości wewnętrznego układu komunikacyjnego.  

III.2.         Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

III.3.         Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi  

                 budownictwa mieszkaniowego. 

III.4.         Zabezpieczenie potrzeb komunalnych. 
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 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI LOKALNEJ 

 

I.1.Tworzenie stref aktywności gospodarczej w przestrzeni miejskiej  

 

 

I.1.1. Wyznaczanie w planach miejscowych stref aktywności gospodarczej 

oraz stymulowanie w nich mechanizmów progresji gospodarczej. 

Realizacja Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu – projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach MRPO na lata 2007-

2013. 

Strefę Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu lokalizuje się we 

wschodniej części miasta Nowy Targ, określonej w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Nowy Targ 6.I jako obszar 5 P/U. 

Zakresem SAG objęta jest również część drogi określonej na planie 

symbolem 2 KD-L, na odcinku od istniejącej drogi 1KD-L do granicy 

działki o numerze ewidencyjnym 15824 oraz część drogi określonej 

symbolem 1 KD-L na odcinku od linii wału przeciwpowodziowego 1 WP 

do skrzyżowania z drogą 2 KD-L. 

Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu 

realizowane będzie z wykorzystaniem środków dotacyjnych w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój 

stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności 

gospodarczej o pow. 2-20 ha. 

W ramach działań związanych z realizacja projektu przewiduje się wykonanie następu-

jących robót: 

 budowa drogi dł. ok. 405 m, szer. 6,0 m 

 modernizacja drogi dojazdowej wraz z mostem 

 budowa sieci kanalizacji deszczowej dł. 495  m, ø 315  mm 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dł. 630 m, ø 315 mm 

 budowa sieci wodociągowej dł. 630 m, ø 160 mm 

d z i a ł a n i e  
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 budowa oświetlenia drogowego dł. 405  m 

 budowa sieci teletechnicznej dł. 405 m 

 

Koszt całkowity projektu 3 587 880,93 zł  

Całkowite wydatki kwalifikowane 2 841 835,30 zł  

Kwota dotacji: (dofinansowanie 80% wydatków kwalifikowalnych) 

2 273 468,24 zł 

 

Pilotażowo uruchomiona została strona SAG NT pod adresem 

www.sag.nowytarg.pl 

 

W uchwalanych planach miejscowych wyznaczono strefy aktywności 

gospodarczej – mpzp NOWY TARG 6.I /pow. 29,57ha/ oraz mpzp NOWY 

TARG 21 /Lotnisko-pow. 65,87ha/. 

 

I.1.2. Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą 

Zadanie obejmuje działania w obrębie stref gospodarczych mających 

bezpośredni wpływ na aktywność gospodarczą Miasta.  

W najbliższej perspektywie zostaną wykonane prace infrastrukturalne  

w obrębie: 

  

 Strefy Aktywności Gospodarczej : 

• budowa drogi dł. ok. 405 m, szer. 6,0 m 

• modernizacja drogi dojazdowej wraz z mostem 

• budowa sieci kanalizacji deszczowej dł. 495  m, ø 315  mm 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dł. 630 m, ø 315 mm 

• budowa sieci wodociągowej dł. 630 m, ø 160 mm 

• budowa oświetlenia drogowego dł. 405  m 

• budowa sieci teletechnicznej dł. 405 m 

 

d z i a ł a n i e  

d z i a ł a n i e  
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 Nowego placu targowego: 

• budowa drogi 

• modernizacja drogi dojazdowej od ul. Waksmundzkiej 

• budowa sieci kanalizacji deszczowej  

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią 

• budowa sieci wodociągowej   

• budowa oświetlenia drogowego 

• budowa sieci teletechnicznej 

 

 Terenów przy lotnisku (mpzp. NOWY TARG 21  

/Lotnisko-pow. 65,87ha/) 

I.1.3. Opracowanie spójnego i efektywnego systemu preferencji 

podatkowych dla firm rozwijających działalność gospodarczą, tworzących 

nowe miejsca pracy –  w powiązaniu z tworzeniem miejskich stref 

ekonomicznych. 

 

Określenie zakresu pomocy publicznej dla inwestorów d z i a ł a n i e  

 

 



PRIORYTET 
ROZWOJU 

 
Gospodarka lokalna 

18 

 

I 

I

I

I 

I 

 

Opracowanie spójnego i efektywnego systemu preferencji podatkowych 

dla firm rozwijających działalność gospodarczą, tworzących nowe 

miejsca pracy – w powiązaniu z tworzeniem miejskich stref 

ekonomicznych - przygotowywany jest projekt uchwały w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy  

w wyniku prowadzonych inwestycji w Strefie Aktywności Gospodarczej 

będą tworzyć nowe miejsca pracy. Przewidywany okres projektu 

uchwały do końca listopada br. oraz przedłożenie Rady Miasta do dnia 

31 grudnia 2013 r. 

 

I.1.4. Aktywna polityka miasta w zakresie planowania przestrzennego 

 

Sukcesywna realizacja miejscowych planów zagospodarowania  

Zgodnie z dokumentacją obecnie 36,2% pow. miasta jest objęta 

uchwalonymi planami miejscowymi; dla dalszych 43,8% pow. miasta 

trwa opracowanie projektów planów miejscowych i konsultacji 

społecznych.  

I.1.5. Udział w kolejnych programach wsparcia finansowego z funduszy 

europejskich w oparciu o zapisy Małopolskiej Strategii Rozwoju – transza 

2014-2020. 

 

Złożenie przez Miasto koncepcji do planów konstruowanego RPO  

2014-2020 w ramach wstępnej listy przedsięwzięć rekomendowanych 

do kontraktu terytorialnego (bank projektów regionalnych dla 

subregionu podhalańskiego. 

 

d z i a ł a n i e  

d z i a ł a n i e  
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Budowa/rozbudowa infrastruktury lotniska regionalnego spoza sieci TEN-T (lotnisko  
w Nowym Targu, wskazane w KPZK 2030 (Oś. Prior. 7, Nowoczesna infrastruktura 
transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 
 
Budowa regionalnej instalacji obejmującej mechaniczno biologiczne przetwarzanie 
odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów zielonych zebranych selektywnie oraz 
termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, zlokalizowanej na terenie miasta 
Nowy Targ. 
 
Tworzenie infrastruktury komunikacyjnej obejmującej w szczególności budowę węzłów 
komunikacyjnych oraz parkingów w celu zapewnienia sprawniejszej komunikacji na 
terenie Subregionu Podhalańskiego. 
 
 

Projekty zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego i wdrożone do dalszych procedur. 

 

 

 ROZWÓJ INDYWIDUALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

I.2.1. Współpraca z organizacjami prowadzącymi fundusze pożyczkowe  

i poręczeniowe dla przedsiębiorców lub inicjowanie powołania 

subregionalnych instrumentów para-bankowych. 

W zakresie współpracy Miasto korzysta z dostępnych form wsparcia 

funduszami pożyczkowymi dla mikro i mini przedsiębiorców – 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (nowotarski Punkt Informacji 

o Funduszach Europejskich) oraz Fundacja Rozwoju Regionu Rabka  

z wyspecjalizowanymi programami wspierania przedsiębiorczości. Przez 

te instytucje organizowane są liczne konferencje, szkolenia, spotkania  

z konsultantami. 

Podczas obrad Forum Subregionu podhalańskiego w tym roku nie 

podjęto działań inicjujących możliwość powołania innych instrumentów 

wsparcia funduszowego dla lokalnych przedsiębiorców. 
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I.2.2. Wsparcie przez władze samorządowe konkursów inicjowanych 

przez organizacje zrzeszające lokalnych przedsiębiorców. 

Miejski Ośrodek Kultury od lat organizuje konkurs pn. „Nowotarski 

Dobroczyńca 2012”. W edycji 2012 zostało nagrodzone przedsiębiorstwo 

wspierające organizacje pomocowe  (pomoc merytoryczna, rzeczowa, 

finansowa, świadczenie usług itp.) - Firma Produkcyjno Handlowa 

STESKAL, Zbigniew Steskal. 

I.2.3. Wspieranie rozbudowy systemu doradztwa dla małych  

i średnich przedsiębiorstw. 

- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  

- Punkt Informacji o Funduszach Europejskich  

- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka  

Programy wiodące skierowane do przedsiębiorców Małopolski: 

• „Szlaki Kulturowe Przedsiębiorczość i Usprawnienie Technolo-

giczne” („Cultural Routes Entrepreneurship and Technologies 

Enhancement”). Projekt polega na promocji przedsiębiorczości, 

diagnozie, ocenie i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk 

w zakresie implementacji technologii ICT w sektorze 

turystycznym na szlakach kulturowych. Główne obszary 

tematyczne projektu to: przedsiębiorczość na szlakach 

kulturowych, technologie ICT, turystyka. 

• „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy” – bezpłatne doradztwo  

i szkolenia dla firm z Małopolski. Polski i firm „na starcie”. 

"Inwestycje Kapitałowe", który inwestuje w nowo tworzone firmy 

wykorzystujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania. 

"Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą - Region" obejmujący 16 

powiatów województwa małopolskiego: bocheński, brzeski, 
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chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, oświęcimski, 

proszowicki, tarnowski, m. Tarnów, gorlicki, limanowski, myślenicki, 

nowosądecki, nowotarski, suski. Wsparcie obejmuje: szkolenia, 

doradztwo i bezzwrotną  dotację w wysokości  25 000 zł. 

"Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą - 25".  Program dla uczących 

się, pracujących, i mieszkających w Małopolsce. Wsparcie obejmu-

je: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną  dotację w wysokości  25 000 

zł. Można także otrzymać  wsparcie kapitałowe – do 800 zł miesięcznie 

na „rozkręcenie” biznesu wypłacane przez okres do 6 miesięcy 

oraz  wsparcie szkoleniowo-doradcze (bezpłatną pomoc ekspertów). 

 

 EFEKTYWNY SYSTEM PROMOCJI INWESTYCYJNEJ 

 

I.3.1. Udział w branżowych przedsięwzięciach targowych organizowanych 

na terenie Nowego Targu oraz w obrębie  całego subregionu 

podhalańskiego i regionu małopolskiego. 

-  Podhalańskie Targi Budownictwa 

   Targi posiadają profil budowlany ale od 1996 r. zmodyfikowano     

formułę w stronę prezentacji wielobranżowych (w ciągu ostatnich 

trzech lat ilość wystawców oscyluje pomiędzy 70 a 100 firm i pomimo 

okresowego załamania na tym rynku w 2013 zanotowano 87 firm.  

W ciągu trzydniowego trwania Targi odwiedza od 4000 do 5000 osób. 

Miasto reprezentują nowotarskie firmy sięgające niejednokrotnie po 

laury konkursu o „Złotą ciupagę”. 

-    Targi Rzemiosła Ludowego w Kieżmarku. W 2013 r.  

  Udział 6 wystawców. 

I.3.2. Udział w targach inwestycyjnych. 

Miasto nie uczestniczyło w ostatnim roku w targach o takim profilu. 
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I.3.3. Opracowanie skutecznego systemu promocji inwestycyjnej. 

 

Przygotowanie graficzne (layout) z planem działania marketingowego.  

Opracowano zintegrowany system identyfikacji wizualnej wokół hasła 

marketingowego, które stanowi oś przesłania – Nowy Targ możliwości. 

Stworzono logotyp identyfikujący przedsięwzięcie. Ukazały się produkty 

outdoorowe: bannery, rollup’y oraz produkty indoorowe: postery, ulotki, 

gadżety. Skorzystano również z artykułów prasowych (Forum Biznesu), 

ankiet focusowych, konferencji prasowych i nośników elektronicznych – 

www.sag.nowytarg.pl. Uruchomiono bezpośredni kontakt konsulta-

cyjny. Skorzystano z mailingu, postingu. Ulokowano linki na stronach 

partnerskich: 

www.marr.pl 

www.nowytarg.pl/dane.php?cid=494 

www.businessinmalopolska.pl/terenyinwestycyjne 

 

I.3.4. Realizacja Centrum Informacji Turystycznej, Gospodarczej  

i Kulturalnej Euroregionu TATRY. 

Złożony projekt nie uzyskał dofinansowania UE na realizację. 

 

 

 

 

 

d z i a ł a n i e  

http://www.sag.nowytarg.pl/
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 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZWIĘKSZAJĄCEJ 

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ MIASTA NOWY TARG  

 

II.1.   Poprawa dostępności komunikacyjnej 

 

II.1.1. Wsparcie budowy zewnętrznej obwodnicy miasta wraz z węzłami 

zjazdowymi (droga krajowa – „Zakopianka”). 

W czerwcu br. na szczeblu rządowym podjęto ostateczną decyzję  

o realizacji kolejnego etapu budowy drogi krajowej nr 7 (tzw. 

"zakopianki") pomiędzy Lubniem a Rabką. Decyzja ta daje możliwość 

niezwłocznego przystąpienia do działań na tym odcinku przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Według wstępnego planu na 

przełomie 2013/2014 zostaną rozpisane pierwsze przetargi na 

wykonawstwo. Termin zakończenia inwestycji z rozwiązaniem 

tunelowym przewiduje się na 2016 r. Odcinek pomiędzy Rabką a Nowym 

Targiem będzie realizowany w trybie GP – drogi głównej ruchu 

przyspieszonego.  

II.1.2. Uzbrojenie i budowa dróg zbiorczych zgodnie z obowiązującymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. 

Budowa drogi miejskiej od ul. Waksmundzkiej do al. Tysiąclecia.  

Obecnie realizowana jest dokumentacja projektowa i prawna odcinka 

obwodnicy. Zakończenie do końca 2013 r. Planowana realizacja zadania 

w latach 2015 – 2016 zgodnie WPF. 
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II.1.3. Zmiana kategorii drogi krajowej – starej „Zakopianki” DK 47 

Zmiana kategorii drogi krajowej  nr 47 starej „Zakopianki” nastąpi po 

wybudowaniu zachodniej obwodnicy Miasta.  Na obecnym etapie nie 

można przewidzieć kiedy to nastąpi, gdyż w planach przebudów dróg 

krajowych na lata 2014-2020 ten odcinek nie został uwzględniony. 

Sytuacja jest monitorowana i w przypadku zmiany planów zadanie 

zostanie podjęte. 

 

 

 

drogi krajowe 

drogi wojewódzkie 

drogi powiatowe 

drogi gminne 

granice miasta 
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II.1.4. Wsparcie wylotu drogi krajowej nr 47 od węzła Nowy Targ 

Południe w kierunku drogi nr 49. 

Regulacja prawna w mpzp Nowy Targ 26 oraz Nowy Targ 21. 

II.1.5. Modernizacja lotniska dla potrzeb obsługi ruchu pasażerskiego. 

Rozwój nowotarskiego lotniska jest wpisany w strategiczne dokumenty 

krajowe oraz regionalne: 

- w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej 

uchwałą Rady Ministrów w dniu 13 grudnia 2011r. wskazano lokalizację 

nowego portu lotniczego w Nowym Targu 

 

- zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Województwa 

Małopolskiego, przyjętym uchwałą nr XV/174/03 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r., istniejące lotnisko sportowe  

w Nowym Targu przewidziane jest do podniesienia go do rangi lotniska 

lokalnego.  

 

Strategia Rozwoju Transportu Lotniczego Województwa Małopolskiego 

na lata 2008-2030 przewiduje realizację lotniska lokalnego w Nowym 

Targu, które mogłoby być drugim lotniskiem w Małopolsce, mogącym 

obsługiwać wszystkie segmenty ruchu general aviation. 

 

II.1.6. Wsparcie procesu budowy linii łączącej planowane lotnisko 

pasażerskie z istniejącą siecią kolejową. 

Zadanie to funkcyjnie związane jest z programem operacyjnym 

modernizacji lotniska. Miasto podjęło starania przejęcia budynku starego 

dworca kolejowego, który stanie się jednym z punktów modernizowanej 

trakcji kolejowej – od Krakowa do Zakopanego (zapisy strategii 

małopolskiej). 
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 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA 
INFORMACYJNEGO 

II.2.1. Wsparcie procesu tworzenia sieci szerokopasmowych. 

Środki finansowe na programy tworzenia sieci szerokopasmowych  

w województwie małopolskim z puli MRPO 2007-2013 zostały 

przekierowane na gminy wiejskie. W obecnym kształcie powstającego 

nowego montażu RPO możemy rozpatrywać to zadanie w nowym ujęciu 

technologii innowacyjnych zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. 

II.2.2. Wsparcie rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej 

niezbędnej dla rozwoju mieszkańców (Punkty Publicznego 

Dostępu do Internetu) i przedsiębiorstw. 

Miasto udostępniło dwa punktu bezpłatnego dostępu internetowego tzw. 

Hot spoty (Rynek oraz Park). Przewidywana jest dalsza lokalizacja (ul. 

Kopernika – modernizowane miasteczko komunikacyjne z funkcją 

małego parku). 

Długość sieci światłowodowych Nowotarskiej Telewizji Kablowej – 4,5 km. 

Reszta sieci dzierżawiona jest przez  PTK Centertel Sp. z o.o. 

 

II.2.3.  Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i interoperacyjnych 

platform cyfrowych dla instytucji publicznych i samorządów. 

Z uwagi na bariery prawne i techniczne na rynku teleinformatycznym 

oraz wygaszenie funduszy MRPO 2007-2013 zadanie oczekuje na nowe 

możliwości realizacyjnej.  

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/PTK_Centertel
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 NOWY TARG WAŻNYM OŚRODKIEM OBSŁUGI RUCHU 
TURYSTYCZNEGO NA TERENIE PODHALA 
 

I.1. Organizacja efektywnego systemu informacji turystycznej  

w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystyczne 

Wykorzystanie MSIT do realizacji informacyjno-promocyjnej Miasta na 

wielu płaszczyznach propagowania turystyki aktywnej. 

Nowy Targ aktywnie włączył się do systemu Informacji Turystycznej 

widząc w tym działaniu bardzo istotne wsparcie w rozwoju oferty 

turystycznej na poziomie subregionalnym jak i ponadregionalnym. 

Platforma Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej jest 

narzędziem realizacji najważniejszych elementów polityki marketin-

gowej oraz promocyjnej pracującej w sieci. Organizacja tego systemu 

opiera się na koherentnym współdziałaniu Centrali z lokalnymi Punktami 

Informacji Turystycznej. 

W trakcie funkcjonowania punktu MSiT przeprowadzono badanie 
ilościowe turystów szukających informacji turystycznych. Badanie 

przeprowadzono od października 2012 do października 2013. 

 

liczba osób odwiedzających jednostkę IT                    8092 

liczba udzielonych odpowiedzi drogą mailową               485 

liczba udzielonych odpowiedzi drogą telefoniczną        1012 

 

Niestety w infokiosku operator nie przewidział możliwości weryfikacji 

ilości odwiedzin. Po zgłoszonych sugestiach przez przedstawiciela Miasta  

w MOT modyfikowany i dostosowywany system będzie posiadał taką 

opcję. Z innych badań ilościowych - od czerwca do połowy października 

kościółek św. Anny odwiedziło 8039 turystów. 

d z i a ł a n i e  



PRIORYTET 
ROZWOJU 

 
Turystyka, rekreacja i sport 

28 

 

II 

I

I

I 

I 

 

I.1.1. Stworzenie kompletnej informacji o atrakcjach w oparciu  

o platformę cyfrową.  
 

Pełna baza danych została zaprezentowana na kilku platformach 

cyfrowych. Jest ona na bieżąco aktualizowana w obrębie atrakcji 

turystycznych, bazy gastronomicznej, bazy noclegowej, rekreacyjnej  

i sportowej. Portal http://www.it.nowytarg.pl/ posiada również pakiet 

informacji praktycznych (urzędy, opieka zdrowotna, banki, 

komunikacja).  

Funkcjonują trzy bezpłatne aplikacje mobilne z tym samym zakresem 

informacji, poszerzone o trasy, szlaki i inne walory turystyki aktywnej. 

Promocja za rogiem – 2012 r.: 2631 razy, 2013 r.: (mc.10) 1824 razy 

Traseo – brak udostępnienia danych przez operatora aplikacji 

Nowy Targ trzyma formę – na etapie wdrożeniowym 

 

Każdy turysta może skorzystać z infokiosku lub bezpośredniego 

kontaktu w Punkcie Informacji Turystycznej, gdzie otrzyma darmowe 

materiały promocyjne, mapy, wskazówki. 
 
 

I.1.2. Aktualizacja istniejącego systemu oznakowania atrakcji  

i obszarów  atrakcyjnych turystycznie zgodnie z wytycznymi 

Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.  

Oznakowano Punkt Informacji Turystycznej oraz infokiosku.  

Szlak rowerowy – tabliczki kierunkowe: 54 sztuki  

Szlak narciarski – tabliczki kierunkowe: 30 sztuk 

Szlak nordic walking – tabliczki kierunkowe: 17 sztuk zgodnie ze 

specyfikacją PTTK 

Razem: 111 tabliczk i 138 znaków malowanych 

 

http://www.it.nowytarg.pl/
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I.1.3. Stworzenie struktury koordynującej inicjatywy turystyczne w sub-

regionie podhalańskim. 

Nowy Targ jest członkiem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która 

koordynuje inicjatywy turystyczne na poziomie regionalnym  

i ponadregionalnym. Razem z tą organizacją realizuje następujące cele: 

• wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju regionu, 

• integrację środowisk turystycznych poprzez współpracę sektora publicznego  

z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej i stowarzyszeniami związanymi  

z turystyką, jak również innymi organizacjami i przedsiębiorcami, 

• zarządzanie regionalnym systemem informacji turystycznej i prowadzenie informacji  

o ofercie turystycznej regionu, 

• stwarzanie warunków do powstawania, rozwoju i promocji produktów turystycznych  

w Małopolsce, 

• organizacja i koordynacja działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych 

• dążenie do zapewnienia wysokiej jakości produktów turystycznych Małopolski, 

• inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 

turystycznej, 

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingo-

wych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki. 

 

 

 REWITALIZACJA REPREZENTACYJNYCH CZĘŚCI MIASTA 
 
 

I.2.1. Rewitalizacja centrum miasta  

Zadania inwestycyjne objęte projektem związane były z uporządko-

waniem i rewitalizacją przestrzeni publicznej w centrum Miasta. Nie 

przypadkowo wybrano właśnie tę część Miasta, gdyż to właśnie ona 

stanowi najbardziej reprezentacyjną jego część. Dzięki realizacji 

projektu mieszkańcy uzyskali dostęp do funkcjonalnych przestrzeni 

publicznych w centrum miasta przeznaczonych dla kultury, rozrywki, 
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sportu i rekreacji co znajduje swoje odzwierciedlenie w 12 zadaniach 

tego projektu: 

 Modernizacja  nawierzchni ulic w centrum Miasta o długości 2,41 

km - ulice: Bolesława Wstydliwego, Władysława Orkana, 

Harcerska, Ogrodowa, Długa, Sokoła, Kościelna, Szkolna i Plac 

Słowackiego, Parkowa, Krótka 

 Modernizacja Parku  Miejskiego im. Adama Mickiewicza o pow. 

54 000 m2 

 Modernizacja obiektu sportowo – rekreacyjnego (koło) przy parku 

o pow. 11 734 m2 

 Przebudowa płyty Rynku o pow. ok. 1 ha  

 Rewaloryzacja budynku Ratusza 

Łączna powierzchnia zrewitalizowanych terenów miejskich w wyniku 

realizacji  projektu – ok. 10,5 ha.  

Całkowity koszt projektu: 23 100 000,00 PLN 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 12 400 000,00 PLN 

 W obrębie Rynku i Parku zlokalizowano dwie strefy wifi – bezpłatnego 

dostępu do internetu. 

I.2.2. Zagospodarowanie bulwarów nad Czarnym i Białym Dunajcem – 

stworzenie strefy rekreacyjno-spacerowej.  

W obszarach tych zrealizowano ścieżki rowerowe, trasy do biegów 

narciarskich oraz nordic walking. 
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- ścieżki rowerowe o długości 3,156 km (od ul. Podtatrzańskiej do ul. 

Waksmundzkiej – 1517 m, Park – 305 m, od Parku do Ronda Pileckiego 

– 967 m, pozostałe – 367 m) 

- trasy do biegów narciarskich 20 km 

- trasy nordic walking 11 km  

 

 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, 
REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ 

I.3.2. Modernizacja „miasteczka komunikacyjnego” i adaptacja prze-

strzeni do funkcji małego parku. 

Z uwagi na negatywne opinie mieszkańców osiedla koncepcja 

projektowa została zwrócona do ponownego opracowania  

z uwzględnieniem zgłaszanych postulatów. 

I.3.3. Uruchomienie stacji narciarskiej na Kowańcu jako ważnego 

nośnika wzrostu gospodarczego Miasta oraz aktywizacji 

indywidualnej przedsiębiorczości.  

 

W ramach zadania I.3.6. MZK w 2012 roku uruchomił nową linię 

komunikacyjną do osiedla Zadział (przystanek na parkingu obok 

wyciągu narciarskiego) oraz osiedla Oleksówki (przystanek na parkingu 

obok wyciągu Długa Polana). 

 

 

d z i a ł a n i e  
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I.3.4. Modernizacja Miejskiej Hali Lodowej.  

Miasto Nowy Targ przygotowało dokumentację i ogłosiło przetarg na 

modernizację MHL. Niestety zainteresowani inwestorzy wycofali się  

z realizacji powyższego zadania. 

I.3.5. Budowa ścieżek rowerowych oraz utrzymywanie narciarskich tras 

biegowych jako oferty stałej w sezonie letnim i zimowym.  

Ścieżki rowerowe wokół Nowego Targu posiadają łączną długość 5 011 

m. W najbliższych czasie przewiduje się poszerzenie oferty aktywnej 

rekreacji o dwa łącznik ze ścieżkami przygotowanymi przez Gminę Nowy 

Targ – w stronę Ludźmierza, aż do Rogoźnika oraz od strony północno 

wschodniej – w stronę Waksmunda, która połączy się z pętlą Spiską. 

1/ Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu - projekt 

współfinansowany ze środków europejskich w ramach Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 

Zakres rzeczowy projektu: Kompleksowy projekt pn. „Budowa szlaku 

rowerowego w Nowym Targu” obejmuje: 

 budowę ścieżki rowerowej (szlaku rowerowego) o długości 

3,1 km na odcinkach: od Parku Miejskiego do kładki pieszej 

nad pot. Czarny Dunajec przy Miejskiej Hali Lodowej, ulicą 

Przywodzie, ulica. Bulwarowa, wzdłuż wału lewym brzegiem 

pot. Czarny Dunajec do mostu na pot. Czarny Dunajec.  Dalej 

od ul. Waksmundzkiej, ul. Studzienną wzdłuż obwałowań 

potoku Biały Dunajec, jego lewym brzegiem do mostu w ciągu 

Al. Tysiąclecia  oraz wzdłuż ul. Sikorskiego do ul. 

Podtatrzańskiej i kładki na pot. Biały Dunajec. 
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 budowę kładki i ścieżki pieszo-rowerowej przez Biały Dunajec, 

Zagospodarowanie terenu w rejonie kładki i ścieżki pieszo-

rowerowej nad Białym Dunajcem w Nowym Targu.  

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej bezpośrednio przyczyni się do 

zwiększenia ruchu turystycznego na terenie miasta. W widoczny sposób 

poprawi dostęp do terenów cennych przyrodniczo – znajduje się  

w bezpośrednim sąsiedztwie Nowego Targu. Zwiększony ruch 

turystyczny korzystnie wpłynie na sytuację ekonomiczną w mieście. 

Całkowita wartość projektu: 4 882 000 zł 

Dofinansowanie:                  3  661 000 zł 

2/ Nowotarski Odcinek Rowerowego Szlaku Kulturowego wokół 

Tatr – budowa ścieżki rowerowej od mostu na pot. Czarny Dunajec  

w ciągu drogi krajowej nr 47 (Zakopianka) wzdłuż prawego brzegu pot. 

Czarny Dunajec do Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza w Nowym 

Targu o długości 367 m. Mikroprojekt współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz budżetu państwa 

za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 

2013.   

Projekt zakończony 

Całkowita wartość projektu:  174 985 zł 

Dofinansowanie:                  117 458 zł 

W sezonie zimowym przygotowane zostają trasy narciarskie, ratra-

kowane wzdłuż Białego Dunajca aż do Boru na Czerwonem o łącznej 

długości 20 km. 
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I.3.6. Wsparcie istniejących narciarskich tras zjazdowych (Zadział, 

Długa Polana). 

Materiały promocyjne: ulotki, mapy, magazyn TVP Kraków Ślizg, 

Narciarski Atlas Polski, Czech, Słowacji 2013, strona miasta, telebim, 

materiały na targach za pośrednictwem MOT. 

Infrastruktura: wdrożenie programu wodno-ściekowego, wykonanie 

nowej nawierzchni drogi prowadzącej na wyciąg Zadział. 

I.3.7. Wyznaczenie ścieżek dydaktycznych w Gorcach. 

Zadanie wykracza poza teren Nowego Targu. Ścieżki takie realizowane 

są programowo przez Gorczański Park Narodowy.  

I.3.8. Modernizacja stadionu im. Józefa Piłsudskiego oraz kompleksu 

sportowego Hali Gorce.  

Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych - projekt 

współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2007-2013, zakres rzeczowy projektu 

składa się z dwóch zadań inwestycyjnych: 

 

Rozbudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego  

 

Inwestycja obejmuje modernizację stadionu wraz z trybunami oraz 

towarzyszącymi budynkami zaplecza administracyjno – szatniowo - 

sanitarnego a także zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami, 

parkingami i ogrodzeniem. 

d z i a ł a n i e  
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Zadanie w trakcie  realizacji. Planowane zakończenie 30.09.2014 r.  

Przedmiotowa inwestycja obejmuje: 

1.  Przebudowę boiska głównego do piłki nożnej o wymiarach 65x105 m  

na boisko o nawierzchni z trawy sztucznej z drenażem. 

2.  Przebudowę bieżni 4-torowej na 400m i 6-torowej na 100 m. 

3. Budowę nowych obiektów wraz z wyposażeniem z nawierzchni  

z poliuretanu: 

 skocznia (rozbieg i piaskownica) do skoku w dal i trójskoku 

 skocznia do skoku wzwyż 

 okrąg do rzutu dyskiem i młotem z siatką zabezpieczającą 

 okrąg do pchnięcia kulą 

 miejsce do rzutu oszczepem. 

4.   Oświetlony kort tenisowy (boisko wielofunkcyjne), ogrodzone,  

o nawierzchni z poliuretanu. 

5.   Trybuny - w miejscu istniejących trybun ziemnych projektuje się  

nowe częściowo zadaszone trybuny dla ok. 730 osób. 

6.   Budynek szatniowo-administracyjny, dwukondygnacyjny budynek  

z częścią gospodarczą. Na parterze zlokalizowano zespoły 

szatniowe dla zawodników oraz sędziów, a także odnowę 

biologiczną z salą ćwiczeń i sauną. Na piętrze zlokalizowano biura, 

pomieszczenia techniczne wraz z pokojami gościnnymi. 
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7. Wykonanie nagłośnienia i monitoringu stadionu. 

8. Wykonanie infrastruktury technicznej, ciągów komunikacyjnych  

i placów postojowych. 

 

Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej GORCE 

 

Inwestycja obejmuje modernizację terenowych obiektów sportowych 

Miejskiej Hali Sportowej GORCE w zakresie: boiska do piłki nożnej  

z nawierzchnią naturalną, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki  

i  koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, zespołu kortów tenisowych 

o nawierzchni Tenis Force, zagospodarowania terenu, remontu ciągów 

komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej. 

Przewidywany okres zakończenia 31.08.2014 r. 

I.3.9. Budowa krytego basenu na terenie miasta.  

Budowa krytej pływalni miejskiej przy pl. Evry w Nowym Targu - 

wykonanie obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo - 

rekreacyjnym, w tym: basenu sportowego sześciotorowego o wym. 25 

x 12,5 m i głębokości od 1,3 do 1,8  m, basenu do nauki pływania  

i rekreacyjnego , zespołu szatniowo - sanitarnego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.  

Powierzchnia użytkowa obiektu: 4 712 m2. 

Kubatura obiektu: 28 987 m3. 

Z uwagi na porzucenie budowy przez generalnego wykonawcę umowny 

termin realizacji przesunięto na 28.02.2014 r. Obecne zaawansowanie 

d z i a ł a n i e  
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prac wynosi ok. 90%. Realizowany obiekt posiada kilka sektorów 

użyteczności publicznej (hall częściowo dwukondygnacyjny, połączony  

z częścią handlową, kasami biletowymi, oraz zapleczem pływalni - 24 

kabinami przelotowymi, 276 szafkami na ubrania oraz 6 wewnętrznych 

jednostronnych kabin, i samej właściwej hali basenowej.  

 Basen sportowy 

Basen sportowy sześciotorowy o wym. 25 m x 12.5 m. Głębokość od 1,2 m do 1,8 m. Wymiary 

basenu są zgodne z wytycznymi Przepisów Pływalni FINA 2005-2009. 

Basen do nauki pływania ma długość 12,5 m połączony jest z basenem rekreacyjnym. Głębokość od 

0,9 m do 1,2 m. 

 Basen rekreacyjny 

To basen o głębokość 1,2 m w którym zamontowane zostaną następujące atrakcje wodne: masaż 

karku, gejzer wodny, ściana wodna, ławka i leżanka z napowietrzaniem. 

 Brodzik dla dzieci 

Głębokość brodzika to 15 - 35 cm. Będzie też zjeżdżalnia dziecięca i zabawki zamontowane w niecce. 

 2 x wanny typu Whirpool – okrągłe. Jedna na hali basenowej i jedna we wnęce 

rekreacyjnej przy saunach. 

 

 Zjeżdżalnia rurowa wewnętrzna o długości około 35 m z hamownią i zejściem do basenu 

rekreacyjnego. 

W tym samym obiekcie zlokalizowano zespół SPA składający się z dwóch saun fińskich  

z zapleczem (WC, natryski) oraz atrakcjami. Realizacja uwzględnia również dostępność 

dla osób niepełnosprawnych. 

Na realizacje zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  

i Sportu w wysokości 5 040 000 zł. 
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I.3.10. Instalacja kontenerowego lodowiska na płycie Rynku wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą.  

W sezonie zimowym od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. zostało 

zainstalowane lodowisko kontenerowe na płycie Rynku. W trakcie 

funkcjonowania tego lodowiska udział wzięło około 3500 dzieci  

i młodzieży co stanowi pokaźny stopień zainteresowania taką formą 

atrakcji rekreacyjnej. Przeprowadzono również akcję promocyjno-

informacyjną na terenie zimowych ośrodków w Białce Tatrzańskiej oraz 

Bukowinie Tatrzańskiej za pomocą mailingu. 

I.3.11. Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnego.  

Obecnie zaniechano realizacji tego zadania przez PPWSZ. Trwają 

natomiast rozmowy na temat zainicjowanych starań o włączenie PPWSZ 

do planów inwestycyjnych związanych z organizacją Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich w 2022 roku (projekt włożony do kontraktowania 

krajowego). Zgodnie z tym planem na terenie tzw. „starego szpitala" 

przewidziana jest budowa wioski olimpijskiej, której obiekty po 

zakończeniu igrzysk zostaną przekazane Uczelni do wykorzystania jako 

baza sportowa, rekreacyjna i akademicka. 

I.3.1. Wyznaczenie obszarów rekreacyjnych w przestrzeni miejskiej  

i wprowadzanie ich do planów zagospodarowania przestrzennego.  

Takie obszary objęto stosownymi zapisami w uchwalonym planie mpzp 

Nowy Targ 23 (Niwa-Grel). 

 

 BUDOWA MARKI NOWOTARSKIEJ 

 
 

II.1. Rozwijanie systemu promocji turystycznej Nowego Targu. 
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II.1.1. Wypracowanie jednolitego wzorca dla materiałów promocyjnych. 

Opracowano stylistycznie i kolorystycznie logotyp dla hasła 

marketingowego Nowy Targ możliwości oraz layout dla wszelkiego 

rodzaju publikatorów analogowych (poligrafia) i cyfrowych 

(multimedia). 

II.1.2. Udział w targach turystycznych – krajowych i zagranicznych 

poprzez kompleksową ofertę subregionu podhalańskiego.  

Na Forum Subregionu Podhalańskiego zainicjowano program wspólnego 

uczestnictwa w targach turystycznych. Zadanie to zostało przekazane 

do weryfikacji na poziomie Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 

II.1.3. Dążenie do wpisania miasta i jego zabytków w kulturowe szlaki 

tematyczne przebiegające przez obszar Podhala i całych Karpat.  

Nowy Targ uczestniczy: Szlak Gotycki, Solny, Architektury Drewnianej 

Województwa Małopolskiego, Szlak kulturowy wokół Tatr (ścieżka 

rowerowa) http://www.szlakrowerowy.nowytarg.pl/ 

II.1.4. Wykreowanie symbolu turystycznego Nowego Targu.  

Symbol w tym kontekście jest nierozerwalnie złączony z budowaniem 

marki. Marka jest wszystkim tym, co przychodzi do głowy turyście, gdy 

myśli o naszym mieście. Jest rodzajem mentalnego skrótu 

pozwalającego mu, w prosty sposób, zapamiętać swoje odczucia  

w stosunku do niego samego lub oferowanej przez oferty turystycznej. 

Marka to zaangażowanie, obietnica, to na co stawiasz - ambitny, 

konkretny kierunek, w którym zmierza Nowy Targ. Logo, hasło, folder, 

czy strona internetowa, wszystkie są marką a zarazem ją kreują. Marka 

określa firmę, by ją odróżniać na rynku i chronić przed konkurencją. 

Kreowano dwa kierunki w ramach promocji turystycznej „Miasto ze 

smakiem”: 
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Podhalański Szlak Bacówkowy, czyli podróż po przysmakach 

regionalnych opartych na produktach owczych – oscypek, bundz, 

bryndza. 

Nowotarski Szlak Lodowy, wpisany na listę produktów tradycyj-

nych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

 

W ramach promocji turystycznej Miasta opracowano i wyprodukowano 

ceramiczne kubki tematyczne (Bieg podhalański, Jarmark podhalański, 

bacówki, lody, spływ kajakowy, św. Anna, św. Katarzyna). Z innych 

produktów wsparcia marketingowego wykonano: smycze, długopisy, 

unikatową płytę z hejnałem, kostki reklamowe, kalendarze miejskie, gra 

planszowa Drewniaki, koszulki, medale na Bieg podhalański. 

II.1.5. Szeroka promocja miasta jako centrum sportowego (aktywnego 

wypoczynku) regionu – szczególnie w programach i publikacjach 

poświęconych aktywnemu wypoczynkowi.  

Wykorzystanie medialnych nośników promocji na poziomie 

ogólnopolskim. 

Tour de Pologne, Kawa czy herbata (1 emisja x 60 minut w programie 

ogólnopolskim), Polska wg Kreta (jedna emisja x 25 min. oraz 250 000 

wejść internetowych), magazyn TVP Kraków „Ślizg” (6 emisji x 20 minut 

w telewizji regionalnej TVP Kraków), film promocyjny o mieście NTVK 

(materiał wykorzystano do ogólnopolskich emisji programów Kawa czy 

Herbata oraz Tour de Pologne), telebim na rynku (emisja zwiastunów 

wszystkich wydarzeń w cyklu zamkniętym co 10-15 min., emisja 

prognozy pogody TVN24 (20 wejść transmisyjnych w trybie na żywo 

oraz emisja równoległa w TVN Meteo), TVN Meteo z Nowego Targu  

z uwzględnieniem atrakcji rekreacyjnych (6 wejść ogólnopolskich), 

koprodukcja filmu o Tadeuszu Błażusiaku z TVP (w trakcie realizacji). 

d z i a ł a n i e  
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Udział w Tour de Pologne to jedno z najlepszych przedsięwzięć 

marketingowych Miasta. Świadczy o tym zestawienie rejestru danych 

70. Tour de Pologne: 

28 000 000 odsłon na portalu Onet.pl 

500 000 kont w domenie Onet.pl 

425 emisji 30 sekundowych w Polskim Radia 1 

400 spotów na antenie Polskiego Radia 1 i 3 

Miesięczna kampania promocyjna w Cinema City 

 

Spoty reklamowe z animacją trasy wraz z wizytówkami miast (w tym 

Nowy Targ) – TVP1, Euro Sport 

Produkcja poligraficzna i wielkoformatowa z herbem miasta. 

II.1.6. Stworzenie i upowszechnianie kalendarza imprez kulturalnych, 

turystycznych i sportowych z wykorzystaniem internetu, 

informacji w prasie lokalnej i regionalnej, radio, telewizji – we 

współpracy z instytucjami z terenu powiatu nowotarskiego.  

 

Mailing MOK, mailing UM, telebim, kalendarz imprez organizowanych  

w mieście wyd. MOK, ulotki, plakaty Kulturalna Stolica Podhala, 

www.nowytarg. pl/co gdzie kiedy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d z i a ł a n i e  
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 KREOWANIE SPECYFICZNYCH PRODUKTÓW LOKALNYCH 
 
 

 

II.2.1. Szeroka promocja regionalnych produktów kulturowych, 

będących wizytówką Miasta i Podhala.  

Jednym z regionalnych produktów kulturowych jest zapewne tradycyjna 

kuchnia podhalańska. Każdego roku jest ona prezentowana na dwóch 

markowych imprezach: Festiwal Smaku oraz Jarmark podhalański.  

Festiwal Smaku – 27 stoisk wystawienniczych, ok. 5 500 uczestników 

Jarmark podhalański – 16 stoisk handlowych oraz 45 rzemieślników  

i twórców ludowych, 7 stoisk z prezentacją rękodzieła na żywo, ok. 

15 800 uczestników. 

Pozostałe zostały omówione w opisie realizacyjnym II.1.4. 

II.2.2. Opracowanie oferty turystyki aktywnej i oferty sportowej dla 

różnych grup odbiorców.  

- oferta Rowerowego szlaku na Turbacz 

- oferta ścieżek rowerowych 

- oferta tras narciarskich 

- oferta szlaku nordic walking  

 

Ofertę publikowano za pomocą mediów (prasa), mediów elektronicznych 

oraz internetowych narzędzi mobilnych. W przygotowaniu wydawnictwo 

poświęcone możliwościom turystyki aktywnej na terenie Nowego Targu 

(publikacja zbiorcza z mapkami oraz atrakcjami miasta). 

 

- prezentacja video Nowotarskiego Odcinka Szlaku Kulturowego wokół 

Tatr oraz audiobooka. 
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II.2.3. Wsparcie i promocja markowych dyscyplin sportowych Nowego   

Targu.  

Rok rocznie Nowy Targ przyznaje dotację w ramach konkursu projektów 

na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 

na terenie miasta. 

Hokej – 2012/2013, wsparcie 248 980 zł 

Unihokej 2012/2013, wsparcie 75 025 zł 

Narciarstwo biegowe 2012/2013, wsparcie 100 708 zł 

Tenis stołowy 2012/2013, wsparcie 92 475 zł 

 Piłka nożna 2012/2013, wsparcie 97 880 zł 

I.3.3. Organizacja nowych imprez kulturalnych o zasięgu 

międzynarodowym – bazujących na lokalnych tradycjach – 

wykorzystanie współpracy z miastami partnerskimi.  

Realizacja z Euroregionem Tatry mikroprojektu „Transgraniczna podróż 

z Nowego Targu do Kieżmarku śladami stroju ludowego”. 
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 ROWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

  

I.1.     Zapewnienie optymalnej bazy lokalowej oraz wysokiej jakości  

usług edukacyjnych w szkołach miejskich. 

Uruchomienie obiektu nowej siedziby SP Nr 4. Nowoczesny 

budynek szkoły posiada 15 sal lekcyjnych, 2 pracowni przedmio-

towych, 2 sale gimnastyczne i jest kompleksowo wyposażony  

w sprzęt komputerowy oraz multimedialny. W ramach swych 

funkcji wyodrębniono pomieszczenia na świetlice i stołówkę.  

W roku szkolnym 2012/2013 do przedmiotowej szkoły 

uczęszczało 231 uczniów i uczennic. 

I.1.1. Podnoszenie standardu technicznego i wyposażenia placówek 

edukacyjnych – modernizacja bazy, rozbudowa systemów 

informatycznych, wyposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne  

i techniczne. 

Wsparcie procesów dydaktycznych środkami technicznymi 

Zwiększenie stanu posiadania nowoczesnych środków 

technicznych będących pomocami dydaktycznymi (komputery, 

tablice interaktywne itp.) oraz zbiorów bibliotecznych. Do 2013 r. 

osiągnięto następujący stan posiadania: 250 komputerów, 37 

projektorów multimedialnych, 34 tablice interaktywne, 32 telewi-

zory pow.„28”, 11 rzutników, 4 kamery video, 74 odtwarzacze 

DVD, 20 kserokopiarek, 95467 wolumenów bibliotecznych. 

Utrzymanie adekwatnego do potrzeb poziomu wydatków dla 

funkcjonowania 2 publicznych przedszkoli, 6 szkół podstawowych 

i 2 gimnazjów oraz działalności niepublicznych przedszkoli. Na 

d z i a ł a n i e  



PRIORYTET 
ROZWOJU 

 
Kapitał społeczny 

46 

 

III 

I

I

I 

I 

działalność powyższym w 2013r. wydatkuje się łącznie ponad 

29.242.000 zł., w tym szkół podstawowych kwotę 13.787.155 zł, 

gimnazjów kwotę  7.862.325 zł,  przedszkoli kwotę 4.172.839 zł. 

Zabezpieczenie właściwego poziomu nakładów na dokształcanie  

i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W budżecie miasta Nowy 

Targ przyjęto wskaźnik odpisu na fundusz doskonalenia  

i dokształcania nauczycieli na poziomie 1 % od sumy 

wynagrodzeń nauczycieli co stanowiło kwotę 152.205 zł, w pełni 

zabezpieczającą aktualne potrzeby w przedmiotowym zakresie 

Wzmocnienie procesu nauczania w szkołach poprzez zajęcia 

dodatkowe w tym w ramach finansowanego przez UE projektu 

pn.” Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III  

w szkołach podstawowych w Nowym Targu.” i dotacji z budżetu 

Państwa. 

Utworzenie w gimnazjach 2 stanowisk doradców zawodowych dla 

uczniów. 

Intensyfikację nauki języków obcych w szkołach udostępnianie 

bazy dla podmiotów szkolących i współpracę międzynarodową 

(udostępnienie sal lekcyjnych w G2 dla prywatnej szkoły języko-

wej, wymiany językowe we współpracy z Radevonwald ). 

Kontynuację działalności klas sportowych, tworzenie nowych  

i rozszerzanie liczby dyscyplin sportowych, w których realizowane 

jest szkolenie sportowe (5 klas, w tym  4 o profili hokej na lodzie 

i 1 p. koszykowa, oraz od roku szkolnego 2013/2014 klasa 

mieszana p. nożna - narciarstwo klasyczne. 
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I.1.2. Budowa nowych sal gimnastycznych przy Gimnazjum nr 1 i 2. 

W roku bieżącym nie podjęto tego działania z uwagi na ograniczenia 

budżetowe i poziom inwestycyjny Miasta. 

I.1.3. Współpraca w prowadzeniu zajęć przygotowujących młodzież do 

życia w warunkach globalizacji i konkurencyjnego rynku pracy. 

W roku sprawozdawczym nie realizowano tego zadania. 

I.1.4. Intensyfikacja nauczania języków obcych w szkołach miejskich: 

    - profesjonalne wyposażenie sal językowych – wykorzystanie inter-       

aktywnych metod nauczania języków,  

     - rozwój międzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli  

w zakresie pogłębiania znajomości języków obcych, 

     - rozwój aktywnych form nauczania języków obcych (obcojęzyczne 

przedstawienia teatralne, obozy językowe). 

I.1.5. Stworzenie systemu naboru, selekcji oraz budowy silnego 

zaplecza organizacyjnego sportu dzieci i młodzieży na bazie 

powstających i modernizowanych obiektów sportowych. 

Burmistrz powołał zespół roboczy w celu przygotowania koncepcji 

kompleksowego funkcjonowania sportu dzieci i młodzieży na poziomie 

szkolnym oraz w kontekście funkcjonowania przygotowującego się 

Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. Opracowanie 

będzie posiadało charakter strategiczny w przedmiotowym działaniu. 
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I.1.6. Aktywne współuczestnictwo w działaniach na rzecz poszerzania 

oferty edukacyjnej na szczeblu ponadgimnazjalnym i dostoso-

wywania profili nauczania do potrzeb rynku pracy. 

Zadanie w ostatnim okresie nie było realizowane przez Miasto Nowy 

Targ. 

Starostwo powiatowe prowadzi natomiast projekt systemowy w ramach  

„Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce”. 

 

 WSPIERANIE ASPIRACJI EDUKACYJNYCH SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNE 

 

I.2.1. Wspieranie działań na rzecz edukacji dorosłych oraz aktywności 

społeczno-zawodowej. 

Uniwersytet otrzymał pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta na swoją 

siedzibę. W okresie sprawozdawczym korzystał nieodpłatnie z sal 

lekcyjnych Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu gdzie odbywało się 

szkolenie dla dorosłych z wykorzystaniem  środków unijnych w zakresie 

technik komputerowych. Nieodpłatnie korzystał z Sali obrad Urzędu 

Miasta i uzyskał dotację na działalność w ramach konkursu 

zorganizowanego dla organizacji pożytku publicznego. 

I.2.2. Wspieranie uczniów w osiąganiu dobrych wyników w nauce oraz 

pozyskiwaniu nowych umiejętności – realizacja programów  

w ramach Kapitału Ludzkiego i innych programów społecznych. 

Uruchomienie projektów oświatowych i wdrożenie systemów motywu-

jących: 
d z i a ł a n i e  
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Projektu pn.” Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III  

w szkołach podstawowych w Nowym Targu.” W ramach projektu 

realizowano zajęcia w 8 grupach tematycznych, w 99 grupach 

zajęciowych przez okres 2 lat dla łącznie 1093.uczniów i uczennic. 

System stypendiów za wynika w nauce i sporcie - wdrożony 

zarządzeniem burmistrza Miasta Nowy Targ w ramach którego wręczono 

108 stypendiów jednorazowych w kwocie po 183 zł., na łączną kwotę 

ponad 19.000 zł. 

System corocznych nagród i wycieczek dla uczniów o najlepszych 

wynikach w nauce, na sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej 

i egzaminie gimnazjalnym. W okresie sprawozdawczym 94 uczniów 

 i uczennic otrzymało nagrody rzeczowe Burmistrza Miasta za 

osiągnięcia w nauce i sporcie, a także aktywność w życiu szkoły i miasta. 

Dla 40 najlepszych w nauce dzieci ze szkół podstawowych 

zorganizowano nieodpłatną dla uczestników wycieczkę do Krakowa. 

Również 40 wyróżniających się uczniów (uczennic)gimnazjów wyjechało 

na wycieczkę do Pszczyny. 

System stypendiów szkolnych i wsparcie w ramach programu 

„wyprawka”. Pomoc udzielono w ramach stypendiów szkolnych dla 325. 

uczniom na kwotę 250.171zł,a wyprawki szkolnej dla 296 uczniów  na 

kwotę 70.707 zł 

Ukierunkowany na mniejszości etniczne system refundowania im 

kosztów edukacji dzieci ,a obciążających rodziców. Pomoc w opłacie za 

przedszkole dla 2 uczniów, zakupie podręczników – łączna kwota 

pomocy 5.370 zł 

Program dodatkowych pozalekcyjnych zajęć z zaangażowaniem środków 

finansowych własnych i zewnętrznych. Łącznie  realizowano.ok.200 

godzin  zajęć dodatkowych przez ok.34  tygodnie, którymi objęto  

łącznie ok.3100 uczniów i uczennic. 
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I.2.3. Wsparcie tworzenia systemów usług edukacyjnych (szkolenia dla 

różnych grup społecznych, e-learning) mających poprawić 

umiejętności stosowania technologii informacyjnych przez 

mieszkańców. 

Nie zgłaszano zapotrzebowania wsparcia organizacyjnego przez 

zainteresowane grupy środowiskowe, organizacje. Zadanie takie 

programowo realizuje Uniwersytet III Wieku w Nowym Targu  

w ramach działań edukacyjnych i aktywizujących swoich studentów. 

 

 WZROST ZNACZENIA KULTURY JAKO CZYNNIKA ROZWOJU 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ PROPAGOWANIE DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO MIASTA I SUBREGIONU PODHALAŃSKIEGO. 

 

I.3.1. Prezentacja dorobku kulturalnego Nowego Targu w okresie 

organizacji   „Jarmarku Podhalańskiego” – kreowanie „jarmarku” 

jako produktu markowego miasta. 

Pośród straganów z regionalnymi wyrobami znalazło swoje miejsce 

plenerowe muzeum, w którym Miejski Ośrodek Kultury prezentował 

stare sprzęty gospodarskie oraz sprzęty używane w domach XIX-

wiecznych mieszczańskich domach. Jarmark stał się także miejscem 

rozśpiewanych i roztańczonych zespołów uczestniczących w występach 

na Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem oraz inscenizacją zespołu Mali 

Śwarni – „Drzewiej”. Program umożliwił poznanie i rozsmakowania się 

w specjałach podhalańskich pszczelarzy, piekarzy, wędliniarzy, baców  

i cukierników. Na dwóch scenach odbywać się będą koncerty estradowe 

kapel ludowych i popularnych zespołów muzycznych. Podobnie jak  

w latach ubiegłych wydzielone zostaną specjalnie strefy, na których 
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dzieci, młodzież i osoby dorosłe znajdą dla siebie szereg atrakcyjnych 

imprez towarzyszących. 

Jarmark to również: twórcy ludowi i rzemieślnicy pokazujący na żywo 

swoją pracę; Skansen – muzeum plenerowe z Hrubym Gazdą; występy 

i programy zespołów regionalnych z Nowego Targu i zza granicy 

(Harnasie, Hyrni, Junost, Mali Śwarni, Młode Podhale, Śwarni); strefa 

sportowa (strongmani, deskorolki, unihokej); widowisko muzyczne 

“Twoje Niebo”; wystawa plenerowa “Jarmark w Mieście” o historii  

i tradycji handlowej w Nowym Targu; Parafiada, czyli przegląd muzyki 

chrześcijańskiej i tańca z nowotarskich parafii i gościnie Warszawy-

Pragi; strefa rodzinna (warsztaty plastyczne, techniczne i kukiełkowe, 

spektakle teatralne); gra miejska “Tajemnice Nowotarskich 

Jarmarków”; plenerowa wystawa komiksu oparta o nowotarskie, 

niepowtarzalne klimaty, stworzona przez studentów krakowskiej  

i katowickiej ASP pod kierunkiem Tomasza Bereźnickiego; stoiska 

handlowe; Małopolski Piknik Europejski; w tym roku także specjalna 

aplikacja na smartfony. 

I.3.2. Kontynuacja oraz rozwój wydarzeń kulturalnych o zasięgu subre-

gionalnym. 

Krajobraz Górski Prestiżowy fotograficzny konkurs pod patronatem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa 

Małopolskiego, Wojewody Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza 

Miasta Nowy Targ. 

2012 - XXXII Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego im. Jana 

Sunderlanda,  W konkursie udział wzięło 158 uczestników z całego 

świata (włącznie z Chinami), którzy zaprezentowali ponad 1000 prac. 

Wystawa pokonkursowa prezentowana była w przestrzeni otwartej oraz 

za pomocą nowoczesnych środków przekazu – internet oraz ebook. 

Szacowany odbiór tej prezentacji wykracza ponad 5000. 
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I.3.3. Organizacja nowych imprez kulturalnych o zasięgu między-

narodowym – bazujących na lokalnych tradycjach – 

wykorzystanie współpracy z miastami partnerskimi. 

W Nowym Targu nie wykreowano takich imprez natomiast miasto 

czynnie współuczestniczy w realizacji Festiwalu Ziem Górskich oraz 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT KUTLUROWY REDYK KARPACKI 

TRANSHUMANCE 2013 czyli tradycyjna wędrówka pasterzy z owcami 

przez tereny państw karpackich: Rumunia - Ukraina - Polska- Słowacja 

– Czechy. 

I.3.4.  Stworzenie ekspozycji dokonań nowotarskich artystów. 

Pod patronatem Burmistrza Miasta po raz 22 miały miejsce „Nowotarskie 

prezentacje” wielopokoleniowych dokonań artystów w Galerii BWA 

„Jatki”. Udział wzięło trzydziestu artystów prezentując różne nurty sztuki 

w indywidualnych technikach plastycznych. W ciągu miesiąca wystawę 

w Nowym Targu oglądnęło 2562 widzów.  

I.3.5. Udział w tworzeniu wydawnictw, filmów, programów TV, 

dokumentujących podhalańskie tradycje. 

 Coroczna edycja Almanachu nowotarskiego 

 Polska według Kreta (TVP) 

 Tour de Pologne (TVP, TVP Sport, PR1, Onet 

 Nowotarskie prezentacje, cykliczna wystawa MBWA „Jatki” 

 Kooperacja filmu o Tadeuszu Błażusiaku – „Taddy z Nowego 

Targu. 
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I.3.6. Dalszy rozwój bogatej (różnorodnej, zdywersyfikowanej, 

dostosowanej do potrzeb odbiorców) oferty wydarzeń 

kulturalnych bazujących na lokalnych tradycjach. 

Internetowa Galeria Amatorów – prezentacja 38 twórców, MOK Nowy 

Targ. 

Cykliczna edycja Konkursu Amatorskiej Twórczości Plastycznej (XXXVII 

-2013 r.) w dwóch kategoriach: twórczości ludowej oraz twórczości 

nieprofesjonalnej, w której bierze udział około 35-50 uczestników 

prezentując ponad sto swoich prac.  

I.3.7.   Wspieranie i propagowanie twórczości ludowej i amatorskiej. 

Prezentowanie dokonań oraz warsztatów rękodzielniczych podczas 

Jarmarków Podhalańskich. W 2013 roku 43 twórców ludowych 

zaprezentowało swoje wyroby a 7 twórców zorganizowało warsztaty  

z zakresu tkaniny, zdobnictwa, kowalstwa, wyrobów z drewna. 

I.3.8. Stworzenie oferty wystawowej prezentującej tradycje 

gospodarcze regionu (np. historia kożucha, tradycje produkcji 

oscypka) być prezentowane podczas imprez kulturalnych, 

targowych i sportowych odbywających się  w mieście; 

Opracowanie projektu nowotarskiego stoiska wystawowego 

(targowego). 

Jak wyżej w zadaniu I.3.7. takie działania zostały podjęte w ramach 

organizacji XIII Jarmarku Podhalańskiego. 

Oferowane dla dzieci i młodzieży „Środy z rzemiosłem” są 

przedsięwzięciem niezależnym, znakomicie i w sposób profesjonalny 

prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę. 
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I.3.9. Organizacja warsztatów z zakresu tańca góralskiego, śpiewu oraz 

gotowania jako specjalistycznej oferty kulturalnej. 

Warsztaty tańca góralskiego odbyły się dla uczestników programu Town 

Twinning (uczestnicy: mieszkańcy Kieżmarku i Radevormwald). 

Na terenie Miasta działają następujące zespoły kultywujące tradycje 

regionalne: Zespół Śwarni, Zespół Mali Śwarni, Zespół Hyrni.  

I.3.10. Utworzenie galerii sztuki ludowej ze szczególnym uwypukleniem  

twórczości  prymitywisty Edwarda Sutora. 

Na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje autonomiczna wystawa dedykowana 

twórczości rzeźbiarskiej Edwarda Sutora. Kolekcja znajduje się  

w zbiorach Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego oraz  

w wersji elektronicznej na  http://www.nowytarg.pl/sutor/. Ostatnia 

kompleksowa wystawa zorganizowana została w nowotarskim Ratuszu, 

w 2010 r. 

Euroregion Tatry w 2013 r. zorganizował wystawę konkursową Biennale 

Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda 

Sutora. Dzięki tej inicjatywie nazwisko nowotarskiego artysty staje się 

coraz bardziej rozpoznawalne i doceniane poprzez cykliczne 

transgraniczne spotkania ze sztuką nacechowaną art brutem oraz 

awangardową naiwnością. W konkursie udział wzięło 50 artystów  

z Polski i Słowacji (sześciu reprezentowało Podhale a dwóch Nowy Trag). 

I.3.11. Budowa Centrum Produktu Regionalnego z zastosowaniem 

muzealnych funkcji interaktywnych z uwzględnieniem tradycji 

rzemieślniczych, handlowych i kulturowych Nowego Targu. 

W roku bieżącym nie realizowano tego zadania, z powodu dalszego 

funkcjonowania targowicy na os. Bereki oraz braku możliwości 

finansowania tego przedsięwzięcia przez budżet miasta. 

http://www.nowytarg.pl/sutor/
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 ROZWÓJ FUNKCJI OŚRODKA NAUKOWEGO 

 

I.4.1. Krzewienie wartości edukacyjnych i kulturalnych wśród 

społeczeństwa nowotarskiego - współpraca władz miasta  

z instytucjami edukacyjnymi i naukowymi. 

Zadanie to sukcesywnie jest realizowane poprzez: 

Finansowe wsparcie PPWSZ w Nowym Targu dla poprawy bazy 

dydaktycznej, poprzez dotację w kwocie 10.000 zł na realizację 

inwestycji. 

Wynajem (za odpłatnością) na zasadach preferencyjnych sal 

gimnastycznych dla PPWSZ w Nowym Targu w celu realizacji zajęć 

dydaktycznych (sala SP Nr 4). 

Udostępnienie (za odpłatnością) pomieszczeń szkół (G2 i SP Nr 11)  

w celu prowadzenia głownie dla nauczycieli studiów podyplomowych. 

Współorganizacja imprez popularno-naukowych, w tym wystaw prac 

studentów (wydz. architektury) i  środowiskowych (Juwenalii). 

Wspieranie działań uczelni wyższych i instytucji naukowych  

w organizacji konferencji i sympozjów naukowych o zasięgu 

ogólnopolskim oraz  międzynarodowym. 

 

 

d z i a ł a n i e  
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I.4.2. Wspieranie działań uczelni wyższych i instytucji naukowych  

w organizacji konferencji i sympozjów naukowych o zasięgu 

ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Udział pracowników naukowych PPWSZ oraz współorganizacja 45 

konferencji, sympozjów i sesji naukowych w Polsce i za granicą. Między 

innymi: 

 Międzynarodowa Konferencja III Forum Architecturae Poloniae medievalis, 

Kraków 22-24 marca 2013. 

 IV Konferencja Naukowa Studenckiego Koła Naukowego „Ad Quadratum” przy 

IAIU PPWSZ w Nowym Targu 27.04.2013. 

 Uczestnictwo w 58 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej 

Polskiej Akademii Nauk  i Komitetu Nauki PZiTB. Krynica , wrzesień 2012. 

 XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - Wisła 2013, 

Referat: S. Karczmarczyk, M. Boryczko, „Podbijanie fundamentów budynków 

zabytkowych - analiza nieuniknionych odkształceń”. 

 XII Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej, Referat: S. Karczmarczyk 

„Badanie właściwości materiałów budowlanych i charakterystyka ich przydatności 

do prac renowacyjnych”. 

 Konferencja Forum Budownictwa Zakopane 12 – 14 kwietnia 2013  Referaty:  

S. Karczmarczyk, M. Boryczko, „Prognozowanie odkształceń i uszkodzeń 

budynków towarzyszących podbijaniu fundamentów”. J. Mierzwa, S. 

Karczmarczyk „Kontrola jakościowa materiałów i wyrobów na etapie realizacji 

inwestycji”. 

 Designing Built Environment – Evolving Concepts in Urban Design. Referat 

wygłoszony w ramach międzynarodowej konferencji Humboldt Kolleg Societas 

Humboldtiana Polonorum nt. Men and Environment. Kraków 2012. 

 Referat pt. „Tożsamość i „uniwersalizm” architektury jako walory turystyczne” - XIX 

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe  „Edukacja jutra” – Zakopane 24-26 czerwiec 

2013 r.  

 Referat pt. „Tożsamość jako „Duch Miejsca” - Konferencja „Nasze, nie nasze  

w turystyce” - WSZ „Edukacja” we Wrocławiu Wydział Turystyki w Kłodzku – 13-

14. czerwiec 2013 -  Zamkek na Skale w Trzebieszowicach. 

 Udział i współorganizacja międzynarodowego sympozjum „Naukowe  

i dydaktyczne mosty pomiędzy uczestnikami IV Światowej Wyprawy Mostowej  
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a Society of Engineers UAE“. Prezentacja polskich delegacji i współpracy z ZEA. 

Dubaj, X.2012.  

 Żakowska L.: Udział w Swiatowym Forum Inżynierskim i w Światowej Konwencji 

Inżynierskiej „WEC’2012 (World Engineering Convention, World Federation of 

Engineering Associations WFEO)”. Referat nt. Congress of Women In Warszawa 

– Polish initiative., Lubliana, wrzesień 2012. 

 Udział w Międzynarodowym Seminarium “VII ICTCT Extra Workshop on Alcohol 

and drugs – Effects on traffic safety, not least for Pedestrians”. Wygłoszenie 

referatu Sustainable safety of transport users in relation to alcohol abuse in Poland. 

Department of Civil Engineering, Stellenbosch University, Republika Południowej 

Afryki, kwiecień 2013. 

 Udział w Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Miasto i Transport 

”Zarządzanie popytem na transport”. Politechnika Warszawska, Warszawa, 

04.2013. 

 Udział w Krajowej Konferencji Naukowej „Idea miasta – Czas. Miejsce. Forma”. 

Politechnika Krakowska, Instytut Planowania Miast i Regionów oraz Komisja 

Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk, Kraków VI.2013. 

 „Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Detal architektoniczny dziś” - XII 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Projektowania  

Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. 

 Organizacja  i prowadzenie posiedzenia naukowego Sekcji Sztuk Plastycznych  

w Architekturze Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie w siedzibie 

Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły (Kraków, ul. Kanonicza 19-

21)  Temat: Witraż we współczesnym wnętrzu sakralnym. 

 „Idea miasta. Czas, miejsce, forma”.  Konferencja Naukowa poświęcona 

jubileuszowi profesora Stanisława Juchnowicza zorganizowana przez Instytut 

Projektowania Miast i Regionów PK oraz Komisję Urbanistyki i Architektury O/PAN 

w Krakowie, Aula PAU Kraków, ul. Sławkowska  

 Kraków – Konferencja konserwatorska PKN ICOMOS. pt. „Ochrona  

i rewaloryzacja zamków średniowiecznych”, Głos w dyskusji problemowej: 

Krzyżacki zamek w Starej Kiszewie, współczesne problemy konserwatorskie.   

 Ludźmierz – Nowy Targ. (23-24.10.2012 r). Sympozjum Naukowe z okazji 50-lecia 

koronacji figury Matki Bożej Łudźmierskiej pt. Maryja w wierze Kościoła i w życiu 

narodu. Organizator sympozjum: Sanktuarium Królowej Podhala w Ludźmierzu; 

PPWSZ, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Referat autorski: 

„Obecność wizerunków Matki Bożej na symbolach wojskowych żołnierza 

polskiego”.   
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 Wilanów (15-16.04.2013 r.) Konferencja Naukowa pt. Wartościowanie zabytków 

architektury. Organizator konferencji: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum 

Pałac w Wilanowie. Głos w dyskusji problemowej: „Wspomnienie sylwetki 

naukowej Profesora Janusza Bogdanowskiego w 10 rocznicę śmierci”, „Metoda 

Jednostek architektoniczno-krajobrazowych (JARK) i Wnętrz architektoniczno-

krajobrazowych (WAK) w studiach urbanistyczno-krajobrazowych”.  

 Nowy Targ, 27.04.2013 r. IV Konferencja Kół Naukowych PPWSZ. Udział  

w dyskusji merytorycznej – „Witraże secesyjne jako zjawisko kulturowe”. 

Propozycja warsztatów plastycznych dla studentów PPWSZ dot. sztuki witrażowej.  

 „Czym jest architektura dziś?”- kwiecień 2013, Studencka Konferencja koła 

naukowego Ad Quadratum, Instytutu Architektury i Urbanistyki PPWSZ w Nowym 

Targu. 

 

 

 POLITYKA DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

 

I.5.1. Zlecanie lokalnym organizacjom pozarządowym zadań z zakresu 

polityki społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, promocyjnej, sportowej, 

rekreacyjnej itp. 

 

W 2012 r. na realizację zadań publicznych przez organizacje „trzeciego 

sektora” przeznaczono kwotę w wysokości 1.051,788,96 zł. Dotacje 

otrzymało 45 organizacji, które zrealizowały łącznie 72 projekty.  
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 PODNOSZENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG 

PUBLICZNYCH 

 

I.6.1. Poprawa jakości funkcjonowania administracji samorządowej. 

Wyposażenie infrastrukturalne 

• Współpracujemy z jednostkami administracji rządowej przy 

projektach ZMOKU (Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego 

Użytkownika rejestry PESEL dla Ewidencji Ludności i Urzędu 

Stanu Cywilnego), e-PUAP oraz wykonawcami aplikacji 

alternatywnych, CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja  

o Działalności Gospodarczej, CEPIK). 

• Na przełomie  roku 2012/2013 dokonano remontu pomieszczenia 

serwerowni  i pokoju informatyków (wymiana podłogi, 

przebudowa ścian, drzwi z uwagi na zbyt nadmierne obciążenie 

stropu nad salą obrad – koszt – 22 tyś zł. 

• Zakupiono  sprzęt IT (serwer Solar 220 X 3, komputery, drukarki) 

za kwotę 77.853,56 zł.  

• Zakupiono i zainstalowano system antywirusowy Kaspersky  za 

kwotę  5.289,00 zł zapewniający równoważny poziom bezpie-

czeństwa a jednocześnie zmniejszający obciążenie stacji 

roboczych. Ogranicza to ryzyko utraty danych, w znaczącym 

stopniu ogranicza przestoje związane z awariami oprogramowania 

– stacji roboczych przez szkodliwe oprogramowanie. Zabezpiecza 

UM Nowy Targ przed utratą danych. Wpływa na komfort  

i bezpieczeństwo pracy pracowników, co przekłada się na szybszą 

realizację spraw. Konsola administracyjna ułatwia zarządzanie 
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stacjami roboczymi i serwerami, pozwala na bieżąco monitorować 

stan zagrożeń w sieci oraz w razie potrzeby podejmować działania 

wyprzedzające. 

• Uzupełniono podpisy elektroniczne kwalifikowane dla kluczowych 

pracowników Urzędu. (Koszt  za rok 2012  -1139 zł). Podpisy 

elektroniczne to konieczność realizacji zadań sprawozdawczych 

oraz wymiany korespondencji z jednostkami nadrzędnymi  

w formie elektronicznej (np. system Bestia, Legislator aktów 

prawnych). 

• Wdrożono nową wersję aplikacji Legislator – Edytor Aktów 

Prawnych zgodną z wymaganiami jednostki nadrzędnej 

umożliwiającą  przesyłanie w wersji elektronicznej uchwał, 

lokalnych, aktów prawnych do jednostki nadrzędnej w celu 

opublikowania w dzienniku urzędowym. Znacznie przyspiesza 

proces publikacji aktów prawnych – (koszt za rok 2012 – koszt 

3.690 zł). 

Modernizacja procesów zarządzania 

• W celu stosowania podejścia procesowego w Urzędzie Miasta 

zgodnego z normą ISO 9001:2008 dokonano identyfikacji 

procesów pracy, ich uszeregowania na trzech poziomach  

i połączenia w grupy procesowe, a także - określenia wzajemnych 

oddziaływań pomiędzy procesami i zasad zarządzania nimi. Jako 

procesy zostały zidentyfikowane działania wykorzystujące zasoby 

i ich zarządzanie, przekształcające wejścia w wyjścia na 

podstawie modelu Systemu Zarządzania Jakością 

przedstawionego w normie ISO 9001. 

• Zidentyfikowane w Urzędzie procesy w liczbie 20 opisane zostały  

w kartach opisu procesów i zamieszczone w aplikacji intranetowej 

Q-System. Właściciele procesów– kierownicy komórek 

organizacyjnych Urzędu Miasta zarządzali aktywnie procesami, 
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identyfikowali je, ustalali cele jakości i miary oraz określali zakres 

odpowiedzialności, a także dokonywali zmian w zakresie 

poszczególnych procesów, w ich opisie i przebiegu pod nadzorem 

Pełnomocnika  ds. Systemu Zarządzania Jakością. 

• W kartach procesów wskazani zostali właściciele poszczególnych 

procesów, to znaczy osoby, które odpowiadały ze efekty 

(realizację celu) całości procesu, a co za tym idzie - posiadały 

odpowiednie uprawnienia do koordynowania i monitorowania jego 

realizacji. Posiadały także stosowną wiedzę o całości procesu, 

potrafiły zaprojektować jego przebieg oraz miały stosowne 

uprawnienia do wprowadzania w nim zmian doskonalących. 

• W Urzędzie Miasta zidentyfikowano procesy tworzące 12 grup 

procesów o jednorodnym charakterze, pozwalających na sprawne 

i efektywne zarządzanie Urzędem. 

• Zidentyfikowano i opisano w postaci Kart Informacyjnych w ilości 

107szt procedury usług świadczonych przez Urząd Miasta 

dokonując w ciągu 2012 roku i 2013 roku  ich bieżącej aktualizacji 

, wzbogacając  o  załączniki do kart informacyjnych usług  

w postaci różnego rodzaju formularzy lub informacji 

uzupełniających, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Nowego Targu pod nazwą „Jak załatwić sprawę”, 

powszechnie dostępny. 

• Funkcjonowanie procesów pracy poddawane było cząstkowym 

przeglądom zarządzania w komórkach organizacyjnych Urzędu 

Miasta. Za rok 2012 przeprowadzono 10 audytów jakości zgodnie 

z programem.  zgodnie z modelem ciągłego doskonalenia wg 

normy ISO 9001:2001 realizowano działania korygujące, 

doskonalące  i  usprawniające.  Przeprowadzony w czerwcu 2013 

r. w Urzędzie Miasta Nowego Targu zewnętrzny audyt 

certyfikujący  przez audytorów jednostki certyfikującej IMQ nie 

stwierdził niezgodności. System zarządzania jakością w Urzędzie  
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Miasta Nowy Targ funkcjonuje prawidłowo, i jest zgodny  

z wymaganiami normy ISO 9001:2008 .  

Urząd Miasta w Nowym Targu został doceniony jako laureat przez 

Kapitułę Programu Najwyższej Jakości QI i nagrodzony srebrnym 

godłem QI 2013 w kategorii QI Order (system zarządzania). 

I.6.2. Stały rozwój umiejętności pracowników samorządowych miasta. 

Kapitał intelektualny 

 

Poziom wykształcenia pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ  

(stan na 31 .12 2012 r.): 

84,4% ogółu  zatrudnionych urzędników  posiada wykształcenie wyższe 

Wykształceniem średnim legitymują się głównie wieloletni pracownicy 

Urzędu Miasta. 

Corocznie w budżecie miasta wyodrębniane są środki z przeznaczeniem 

na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i poza 

szkolnych. Obecnie ustawa o pracownikach samorządowych obliguje 

kierownika Urzędu do zapewniania w budżetach środków na ten cel. 

W 2012 r. wydatkowano 220,20zł w przeliczeniu na jednego pracownika 

na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych - 

szkolenia specjalistyczne, szkolenia w zakresie funkcjonowania  

administracji publicznej, w dziedzinie zarządzania, szkolenia 

techniczne, seminaria szkoleniowe, szkolenia w dziedzinie 

środowiska naturalnego, w dziedzinie rozwoju osobistego,  

w dziedzinie bezpieczeństwa, konferencje . 

W ramach powyższych jednostkowych szkoleń pracownicy doskonalili 

swoją wiedzę zawodową związaną z realizacją merytorycznych zadań na 

stanowiskach. Udział w tych szkoleniach wynikał przede wszystkim  

z bieżącej pracy i wprowadzania nowych przepisów prawa oraz ze zmian 

istniejącego prawa. Z powyższych również przyczyn wynika 

częstotliwość udziału w szkoleniach. 
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Pracownicy Urzędu Miasta Nowego Targu podnoszą  swoje kompetencje 

również w ramach studiów podyplomowych zgodnych z kierunkami 

działania Urzędu Miasta, korzystając również ze szkoleń w tej formie 

oferowanych na rynku w ramach funduszy  UE. 

40 pracowników Urzędu  Miasta ukończyło kurs języka angielskiego    

w ramach funduszy europejskich. 

Monitorowanie satysfakcji klienta 

Jednym z priorytetowych działań, jakie na co dzień podejmuje 

Kierownictwo Urzędu jak również wszyscy pracownicy to kreowanie 

właściwego, pozytywnego wizerunku zarządzanej organizacji, zgodnie 

wymaganiami klienta. Burmistrz Miasta – jako kierownik Urzędu 

propaguje w obrębie całej organizacji znaczenie spełniania wymagań 

Klienta jako podstawowego i kluczowego podmiotu oddziaływań 

instytucji jaką jest Urząd Miasta Nowy Targ. Ponadto zapewnia: by 

funkcjonowanie Urzędu było zgodne z potrzebami Klientów i ciągle 

dążyło do coraz lepszego zaspokajania ich wymagań.  

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzono 

po raz piąty. Wzięło w nim udział 195 respondentów. Zwrotność ankiet 

– wyniosła 97,5% Badanie przeprowadzono w dniach od 10 kwietnia 10 

maja  2013r. 

 

Ankiety uzupełniono o pytanie – dot. rodzaju załatwienia sprawy. 

Wyniki :  

80% respondentów wyraziło się pozytywnie o działaniu Urzędu 

Miasta Nowy Targ. 
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 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SOCJALNEGO 

MIESZKAŃCÓW 

 

II.1. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Patrole mieszane (strażnik i policjant) - ogólny opis z podaniem liczby 

wspólnych patroli w ciągu roku 2012: 

Przeprowadzono 10 patroli mieszanych (10 strażników miejskich i 10 

funkcjonariuszy Policji) w rejonie placu targowego oraz centrum miasta.  

Wylegitymowano 43 osób, 

Nałożono 18 mandat karny kredytowany w tym 8 drogowych  

i 10 porządkowych,  

Pouczono 25 osób,  

Podjęto 3 interwencji, 

Ujawniono 43 wykroczeń, 0 przestępstwo, 

Zatrzymano 0 osób,  

Skontrolowano 31 pojazdów. 

Akcje prewencyjne, z podaniem liczby zaangażowanych strażników  

i liczby akcji w 2012r: 

1. Akcja – Bezpieczna droga do szkoły – 4 akcji po 2  strażników 

d z i a ł a n i e  
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2. Akcja „Znicz” – 2 akcje po 6 strażników 

3. Akcja „Choinka” – 2 akcje po 2 strażników 

II.1.1. Współpraca władz miasta z samorządem powiatowym i gminami 

sąsiednimi w ramach regionalnych i subregionalnych programów 

podnoszących poziom bezpieczeństwa publicznego. 

Wszystkie programy wpływające na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa publicznego zawiera szczegółowy plan funkcjonowania 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach 

koordynacji zadań z poziomów: wojewódzkiego, powiatowego, 

miejskiego przeprowadzono w roku bieżącym 4 ćwiczenia służb 

operacyjnych.  

Miejski Zespół Zarządzania kryzysowego zorganizował ćwiczenia pod 

nazwą „Współdziałanie w akcji 2013” (m.in. Miasto Nowy Targ, Gmina 

Jabłonka, Gmina Nowy Targ, Maltańska Służba Medyczna) oraz brał 

udział w ćwiczeniach pożarniczych dużego ryzyka – Gaspol Nowy Targ. 

Wdrożono „Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu 

Podhalańskiego” polegający na rozlokowaniu tablic świetlnych wzdłuż 

dróg krajowych i wojewódzkich informujących o czasie przejazdu na 

drogach wojewódzkich Podhala oraz obciążeniu ruchem na 

poszczególnych drogach w zróżnicowanych kolorach. System ten ma na 

celu podniesienie bezpieczeństwa i rozproszenie ruchu albowiem 

kierowcy mogą wybrać, którą drogą chcą pojechać : krajową czy 

wojewódzką (projekt GDDKIA). System obejmuje całe Województwo 

małopolskie a docelowo zostanie poszerzony o struktury ogólnopolskie. 

II.1.2. Rozbudowa monitoringu na terenie miasta. 

Poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu  

(Park Miejski, Rynek).  
d z i a ł a n i e  
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W ramach programu rewitalizacja Centrum Miasta zostały wykonane 

systemy monitoringu: 

 płyty Rynku – 4 kamery  

 Parku Miejskiego – 24 kamery 

INNE DZIAŁANIA Z TEGO ZAKRESU 

 

W roku 2012 podjęto 2222 interwencje w tym: 

- 1604 interwencje przeciwko bezpieczeństwu i porządku w komunikacji,  

- 56 interwencji przeciwko urządzeniom użytku publicznego,  

- 93 interwencje ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmu,  

- 25 interwencji przeciwko paleniu tytoniu w miejscach publicznych, 

- 366 interwencje przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, 

- 60 interwencji przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 

- 10 interwencji przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 

- 6 interwencji przeciwko zdrowiu, 

- 2 interwencje Prawo ochrony środowiska. 

 

II.1.3. Zintensyfikowanie działań w zakresie bezpieczeństwa publi-

cznego – kontakt służb porządku publicznego z mieszkańcami, 

współpraca ze szkołami, zaangażowanie mieszkańców do iden-

tyfikacji miejsc niebezpiecznych, etc. 

Wspólne inicjatywy w 2012r. podnoszące poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców: 

Zabezpieczanie 42 imprez o charakterze kościelnym, państwowym 

i sportowym, 
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Uzgodnienia tras przemarszów oraz miejsc zabezpieczenia przez 

poszczególnych funkcjonariuszy i strażników. 

Od 1 stycznia do 30 września 2013r. podjęto 1895 interwencji 

publicznych. 

II.1.4. Zintensyfikowanie działań w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. 

Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2012 – 2016. 

Obecnie trwają prace projektowe w zakresie zlewni potoku Skotnica od 

ulicy Norwida do pot. Czarny Dunajec oraz rozmowy z właścicielami 

działek w sprawie dzierżawy działek pod regulację cieku wodnego na 

odcinku od ulicy Kokoszków do rzeki Dunajec z ujściem poniżej stopnia 

wodnego na tzw. złączach, które zostaną zakończone w II półroczu 2013 

roku. 

 

 ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

 

II.1.5.   Realizacja programów przeciwdziałania uzależnieniom. 

Bieżąca realizacja Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2012-2013. 

Koszty dofinansowania (99.593,53 zł) programów w ramach akcji ,,Zima 

w mieście”, dofinansowania koncertów  organizowanych przez „Dobry 

Klub”,  dofinansowania realizacji spektaklu „Misterium Męki Pańskiej”,  

w którym udział wzięła nowotarska młodzież (spektakl połączono  

z warsztatami teatralnymi dla młodzieży), dofinansowanie wakacyjnej 

akcji „Lato w mieście”, koszty obchodów Dnia Dziecka organizowanego 

na Miasteczku Komunikacyjnym w ramach kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy 

d z i a ł a n i e  
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Umysł”, koszty związane z organizacją ,,Szkoły Trzeźwych Kierowców”, 

dofinansowanie Dnia Dziecka przy Parafii Św. Katarzyny, 

dofinansowanie transportu dzieci z Polskiego Zw. Niewidomych, koszt 

koncertu profilaktycznego p. Witkowskiego, koszt zakupu koszulek  

z nadrukiem ,, Światowy Dzień bez tytoniu”, koszty nagród w związku 

 z konkursami kartek świątecznych i szopek bożonarodzeniowych, koszt 

realizacji spektaklu ,,Kot w butach”, koszt organizacji spotkania z okazji 

Dnia Niewidomego, udziału w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” organizowanej pod patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej i Ministra Sportu, koszty realizacji: programu 

profilaktycznego III Elementarz w szóstych klasach szkół 

podstawowych, programu  profilaktycznego NOE dla uczniów 

Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych 

przez trenerów osiedlowych, organizację wakacyjnych turniejów 

sportowych). 

 

II.1.6. Wdrażanie programów z zakresu poprawy warunków życia 

mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży. 

 Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 

– 2015. 

 

Uchwała nr XXVIII/231/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 

stycznia 2013 roku. Więcej informacji na: 

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-231-000-000 

 

 Realizacja Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  

w Nowym Targu na lata 2011 – 2015. 

 

Uchwała nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku. Więcej 

informacji na: 

http://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2011_029_z01.pdf 

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2013-231-000-000
http://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2011_029_z01.pdf
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II.1.7.   Realizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

1.Poradnia terapii   

 (dyżury psychologa, prowadzenie grupy terapeutycznej dla 

podopiecznych OPS, grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików) 

2.Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień      

3. Grupa socjoterapeutyczna dla trudnej młodzieży  

 

NKA „Rodzina” 

(rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu, porady prawne, 

Międzynarodowy Rajd Abstynentów, grupa Dorosłych Dzieci 

Alkoholików. Kwota 8.640 zł. nie została przekazana NKA ,,Rodzina” ze 

względu na brak wykazania deklarowanego w umowie wkładu 

finansowego własnego ) 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. NSPJ w Nowym Targu 

( organizacja konferencji trzeźwościowej XXIX Dni Trzeźwości na 

Podhalu.  

KS „Gorce” 

(prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych w tym przygotowanie i udział w Biegu 

Podhalańskim im. Jana Pawła II) 

Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE” 

(sportowe-rekreacyjne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych) 

UKS Victoria  

(realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  

z rodzin dysfunkcyjnych.  

PTTK oddział „GORCE”   

(organizowanie i prowadzenie wycieczek górskich dla dzieci i młodzieży 

z rodzin z problemami alkoholowymi - zagrożonych patologiami 

„Szlakami rycerzy i świętych” 

Stowarzyszenie Hipiczne „PRO NATI”            

(sportowe zajęcia pozalekcyjne - wakacje w siodle dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych) 
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Ognisko TTKF „GORCE - Nowy Targ”           

(MAŁE EURO – turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży) 

Ognisko TTKF „GORCE - Nowy Targ”  

(sportowe zajęcia pozalekcyjne - popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci 

i młodzieży „KADRA ORLIK, wdrażanie walki z uzależnieniami- 

profilaktyka uzależnień) 

UKS Taekwondo Olimpijskie – Podhale 

(organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – profilaktycznych z zakresu 

Taekwondo Olimpijskiego – promowanie kultury fizycznej i osiągnięć 

sportowych) 

Małe granty 

Polski Związek Wędkarski koło Nr 28 w Nowym Targu: Sportowe zajęcia 

pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ,,Dzień 

Dziecka z wędką”. 

 

5. Parafia p.w. Królowej Jadwigi (dotacja)  

(prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej wsparcia dziennego ,,Renovaro”) 

 

6. Kolonie i zimowiska dla dzieci 

(sfinansowano zajęcia profilaktyczne „Zima w mieście” zorganizowane 

przez Szkoły Podstawowe nr 2,6,11,5 oraz koszty realizacji programu 

„Lato w mieście” w Szkołach Podstawowych nr 2, 5,11, dofinansowano 

kolonię letnią dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Chełmcu, 

dofinansowanie wyjazdu harcerek z rodzin najuboższych do m. Kwik k. 

Pisza, koszty przewozu uczestników obozu Hufca Podhalańskiego ZHP, 

koszty przewozu dzieci na kolonie na trasie Nowy Targ – Skorzęcin oraz 

Nowy Targ – Ustronie Morskie) 

 

7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

(udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Nowotarskiemu na dofinansowanie działalności Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Nowym Targu). 
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II.1.8. Realizacja projektów systemowych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. 

Zgodnie z umową o przyznaniu dotacji umożliwiono udział w zajęciach 

Uniwersytetu III Wieku osobom w podeszłym wieku. 

II.1.9. Promowanie i wspieranie rozwoju aktywności osób starszych  

(w ramach działalności UTW). 

Zgodnie z umową o przyznaniu dotacji umożliwiono udział w zajęciach 

Uniwersytetu III Wieku osobom w podeszłym wieku. 

Bogaty program edukacyjno-aktywizacyjny UTW w Nowym Targu na 

2013/2014 – wykłady, spotkania, konsultacje, kursy, spartakiady, 

wycieczki - http://www.utw.nowytarg.pl/wyklady 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu w 2013 r. kontynuuje 

realizację projektu systemowego pt: „SZANSA NA AKTYWNOŚĆ Program 

aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Miasta Nowy Targ” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja 

społeczno – zawodowa osób i rodzin w wieku aktywności zawodowej od 

20-65 lat (głównie bezrobotnych), będących klientami Ośrodka Pomocy 

Społecznej. W 2013 r. na realizację w/w projektu zaplanowano kwotę 

311 394 zł. 

 

 

 

 

http://www.utw.nowytarg.pl/wyklady
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 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY I ŚRODOWISKOWY 

 

III.1. Poprawa przepustowości wewnętrznego układu komunikacyjnego 

III.1.1. Przygotowanie zmian legislacyjnych precyzujących klasyfikację 

dróg gminnych na terenie Nowego Targu – ustalenie własności 

dróg gruntowych i osiedlowych. 

W pierwszym roku realizacji Strategii nie podjęto precyzowania 

klasyfikacji dróg pod kątem własności dróg gruntowych i osiedlowych. 

Aby przystąpić do tego zadania proponuje się utworzenie Zarządu Dróg 

Gminnych. 

III.1.2. Zwiększanie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta – 

realizacja  kolejnego etapu parkingu wielopoziomowego. 

W ramach udrożnienia arterii komunikacyjnych Miasto wdraża 

rozwiązanie systemowe płatnych stref parkowania w Nowym Targu. To 

jedno z najistotniejszych instrumentów kształtowania poprawy 

względnej dostępności oraz szybkości przemieszczania się transportem 

samochodowym.  

Nowy Targ zgłosił także do RPO programową koncepcję realizacji 

systemu Park & Ride zgodnie z celami założeń regionalnego programu 

operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 

priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku. 

Działanie 4.4.4. Projekt został zaopiniowany do kontraktu krajowego. 
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III.1.3. Rozbudowa północno-wschodniej obwodnicy centrum miasta. 

Zakończono I etap realizacji obwodnicy centrum miasta – most na 

Bałęzowym łączący północny i południowy brzeg Czarnego Dunajca. Jest 

to zadanie wieloletnie polegające na wykonaniu kolejnego odcinka 

wschodniej obwodnicy na odcinku od ul. Waksmundzkiej do al. 

Tysiąclecia. Obecnie powstaje dokumentacja projektowa i prawna dla 

realizacji zadania. Wdrożony jest proces uchwalania mpzp Nowy Targ nr 

24 (kolejne konsultacje). 

 

III.2. Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 

III.2.1. Wsparcie gazyfikacji terenów zainwestowania miejskiego. 

Miasto wspiera każdą inicjatywę PGNiG zmierzającą do zastosowania 

tego medium energetycznego z uwagi na program ograniczenia niskiej 

emisji i ochrony środowiska. Niestety bariery ekonomiczne hamują 

rozwój sieci gazowniczych w indywidualnych punktach odbioru do celów 

bytowych i grzewczych. 

III.2.2. Kontynuacja systemu preferencji dla mieszkańców w celu 

wymiany źródeł  grzewczych na bardziej ekologiczne 

(alternatywne źródła energii, drewno, olej, gaz). 

Działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta 

Nowy Targ:  

W tym celu Rada Miasta Nowy Targ uchwaliła w dniu 22 października 

2012 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) – uchwała Nr 

XXIV/193/2012 w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ na dofinansowanie 

d z i a ł a n i e  
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zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Nowy 

Targ (Dz. Urz. Woj. Małop. z dn. 6 listopada 2012 r. Poz. 5532). 

III.2.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Nowego Targu – 

przedsiębiorców, dzieci i młodzieży, osób dorosłych. 

Nowy Targ realizuje wiele działań proekologicznych i edukacyjnych 

zmierzających do nabywania standardowych nawyków ekologicznych 

oraz świadomości ochrony środowiska.  

Konkursy recyklingowe w 2012/2013: „Zbiórka makulatury’  

i „Zbiórka puszek aluminiowych” edycja XV – W konkursie wzięło 

udział 3788 uczniów, zebrano 4 305 kg puszek aluminiowych i 52 229 

kg makulatury. 

Konkurs na najładniejsze otoczenie domu i bloku mieszkalnego pn.: 

„Najpiękniejszy Ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”- ilość 

zgłoszonych ogrodów w 2012 – 25, w 2013 – 29. 

Konkurs na najładniejsze otoczenie domu i bloku mieszkalnego w roku 

2013 pn.: „Najpiękniejszy Ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”- 

ilość zgłoszonych ogrodów 29. 

Prelekcje ekologiczne w szkołach: 

Przeprowadzenie przez Podhalańskie Koło Pszczelarzy w Nowym Targu 

w 9 nowotarskich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach prelekcji na 

temat: „Wybrane zagadnienia ochrony środowiska naturalnego i biologii 

rodziny pszczelej”. Prelekcje trwają po 2 godziny, a łączny udział 

uczestników to przedział od 360 do 450 uczniów. Tak było w latach 2012 

i 2013.  

W ramach akcji „Załatw sprawę i posadź drzewo” przekazywane są 

mieszkańcom miasta nieodpłatnie sadzonki drzewek do posadzenia na 

swoim terenie, celem zwiększenia ilości zieleni w naszym mieście  
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i uświadomienia społeczności lokalnej, jak ważne są takie działania.  

W 2012 r. przekazano 400 szt. a w 2013 r. przekazano 481 szt. 

Happening ekologiczny: 

Coroczny happening ekologiczny organizowany przez Gimnazjum nr 1 

im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu. Akcja cyklicznie powtarzana. 

Ma ona na celu promowanie ochrony środowiska i przyrody wśród 

nowotarskiej społeczności. Ilość uczestników: ok. 500 uczniów + 

społeczność lokalna. 

Sadzenie cebulek żonkila na terenach miejskich w celu stworzenia „Pól 

Nadziei” celem podniesienia walorów estetycznych miasta, ale przede 

wszystkim wpływa na propagowanie idei opieki hospicyjnej. 

 

Elektrośmieci: 

Gmina Miasto Nowy Targ w roku 2012 i 2013 zebrała z terenu miasta 

Nowy Targ 10, 999 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektrnicznego. 

Zbiórka obejmowała wszystkich mieszkańców. 

Wielkogabaryty:  

Gmina Miasto Nowy Targ za pośrednictwem firmy IB w ramach zawartej 

umowy, w 2012 r. zebrała z terenu miasta Nowy Targ 73,25 Mg odpadów 

wielkogabarytowych za łączną kwotę 38 763,90 zł brutto. Zbiórka 

odbywała się w 16-stu punktach miasta. Rozmieszczone kontenery były 

ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.  

Sprzątanie Świata: 

2012: 

W roku 2012, w ramach przeprowadzonej wiosennej i jesiennej akcji 

sprzątania miasta przez uczniów nowotarskich szkół oraz Zakład 
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Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu udało się zebrać 43,46 

Mg odpadów z zanieczyszczonych ogólnodostępnych miejsc naszego 

miasta. Ta ogromna masa odpadów trafiła do unieszkodliwienia na 

sortownię odpadów komunalnych zlokalizowaną przy ul. Jana Pawła II 

115 w Nowym Targu i prowadzoną przez spółkę IB. 

2013: 

W dniach 22-24 kwietnia 2013 r. miała miejsce wiosenna, a w dniach 

23-25 września 2013 r. odbyła się edycja jesienna akcji „Sprzątamy 

Nasze Miasto”. Odpady z ogólnodostępnych terenów miasta Nowy Targ 

były zbierane przez uczniów prawie wszystkich nowotarskich szkół, jak 

również nauczycieli i mieszkańców miasta. W ramach wiosennego 

sprzątania zebrano 24,32 Mg zmieszanych niesegregowanych odpadów, 

a w ramach sprzątania jesiennego 25,5 m3 niesegregowanych odpadów. 

 

Zbiórka wyrobów zawierających azbest: 

Do programu usuwania wyrobów zawierających azbest finansowanego 

z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ w 2012 roku przystąpiło 27 

właścicieli nieruchomości, z których odebrano łącznie 49,90 Mg odpadów 

niebezpiecznych, na łączną kwotę 16 975, 98 zł. W bieżącym roku 

przystąpiło 34 właścicieli nieruchomości, z których firma „Az-Best” 

z Chełmca odebrała na terenie miasta Nowy Targ 73,91 Mg odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest. 

 

III.2.4. Budowa nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów. 

Budowa nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów w pobliżu 

sortowni odpadów komunalnych przy ul. Jana Pawła II.  

 

d z i a ł a n i e  
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Przedłożono kartę projektu do Banku Projektów Regionalnych w ramach 

Programu Strategicznego Ochrona Środowiska pt.: ”Budowa regionalnej 

instalacji obejmującej mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów 

zielonych zebranych selektywnie oraz termiczne przekształcanie 

odpadów komunalnych, zlokalizowanej na terenie miasta Nowy Targ”. 

Ponadto w formularzu zgłaszania uwag do założeń Programu 

Strategicznego Ochrona Środowiska zgłoszono uwagi: dopisanie  

w Priorytecie IV.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa regionalnej instalacji obejmującej 

mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych zebranych 

selektywnie oraz termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, 

zlokalizowanej na terenie miasta Nowy Targ”. 

III.2.5. Wyprowadzenie uciążliwej działalności gospodarki poza strefy  

mieszkaniowe.  

Czynnik ten jest każdorazowo weryfikowany przy zapisach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Największym zakresem 

ograniczającym występowanie zjawiska uciążliwości objęto teren Strefy 

Aktywności Gospodarczej w zapisach mpzp Nowy Targ nr 22. 

Obowiązuje tam zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko i sąsiednie obszary mieszkaniowe (zakaz 

procesów garbarskich, uszlachetniania skór oraz usług związanych  

z obsługą motoryzacji). 

III.2.6. Zmniejszenie uciążliwości procesu oczyszczania ścieków dla 

mieszkańców. 

W ramach programu "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej  

w Nowym Targu" podpisano umowę na "Rozbudowę oczyszczalni 

ścieków w Nowym Targu”. Obecnie trwają prace budowlane. 

Przedmiotem projektu jest również: 
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- budowa 15,78 km kanalizacji sanitarnej; 

- modernizacja 10 km kanalizacji sanitarnej; 

- budowa 3,4 km sieci wodociągowej; 

- budowa nowych ujęć głębinowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym; 

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Targu 

- zakup wyposażenia - 2 szt. wozów asenizacyjnych umożliwiających  

  odbiór ścieków z rejonów nieskanalizowanych, o bardzo niskiej  

gęstości zaludnienia 

 

Projekt przyczyni się do wypełnienia następujących celów 

bezpośrednich: 

 Wzrost wielkości oczyszczalni ścieków w zakresie równoważnej 

liczby mieszkańców z obecnych 116 000 RLM do 156 000 RLM, 

 Zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odpadowych do 

środowiska oraz poprawa jakości wód powierzchniowych  
i zasobów podziemnych, 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz osadowej, 

ujednolicenie systemu kanalizacji sanitarnej, zastąpienie 
przestarzałych technologii nowoczesnymi rozwiązaniami, 

poprawa efektywności zarządzania, 

 Wpływ na rozwój gospodarki lokalnej podniesienie atrakcyjności 
terenu dla inwestorów, 

 Podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz poprawa 
warunków pobytu turystów. 

Wartość projektu: 

Koszt całkowity projektu                                   68 937 585,09 PLN 

Wydatki kwalifikowalne (maksymalne)               42 746 850,79 PLN 

Kwota dotacji dofinansowanie      

(85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych)          36 334 823,17 PLN 
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III.2.7. Identyfikacja i eliminowanie źródeł zanieczyszczeń w mieście. 

Identyfikacja i  zbiórkia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest: 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Targ jest 

jednym z najistotniejszych zadań podejmowanych w zakresie 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie miasta, a ze 

względu na skalę zjawiska ich usunięcie i unieszkodliwienie  

w odpowiedni sposób znacznie przyczynia się do poprawy walorów 

środowiskowych i zdrowotnych w naszym mieście. Coroczna akcja 

zbiórki odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wynika  

z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu miasta Nowy Targ do roku 2032, który został przyjęty Uchwałą 

Nr XVI/118/2012 Rady Miasta Nowy Targ w dniu 9 lutego 2012 r. (Dz. 

Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 1463) oraz z Zarządzenia Nr 

0050.56.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2012 r., 

w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Miasto Nowy 

Targ usługi załadunku, wywozu oraz unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest, na nieruchomościach znajdujących się na terenie 

Gminy Miasto Nowy Targ, stanowiących własność osób fizycznych, 

realizowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ. 

Dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ do wymiany starych 

palenisk węglowych na ekologiczne: 

Od 21 listopada 2012 r. obowiązuje Uchwała Nr XXIV/193/2012 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. 

z dn. 6 listopada 2012 r., poz. 5532) w sprawie: ustalenia Regulaminu 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ 

na dofinansowanie zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na 

terenie miasta Nowy Targ. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie  

z budżetu gminy jest likwidacja pieców c.o. opalanych węglem, koksem 

lub miałem w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz usługowych, 

położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Nowy Targ 

oraz zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych na gaz, olej 

opałowy, energię elektryczną lub pompę ciepła. Na rok 2013 
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przeznaczono 50 000 zł na przedmiotowe dofinansowanie a wniosków 

złożonych przez właścicieli nieruchomości w sprawie przedmiotowego 

dofinansowania w roku 2013 było 16. 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Miasto Nowy Targ: 

Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązuje na terenie miasta nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W tym zakresie został podjęty 

przez Radę Miasta Nowy Targ pakiet uchwał tzw. „śmieciowych”, a przed 

wdrożeniem została przeprowadzony szereg działań edukacyjnych 

społeczności lokalnej związanych z wdrażaniem nowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi (spotkania z mieszkańcami, 

rozprowadzenie broszur i ulotek itp.). Usługi w zakresie odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości 

położonych na terenie miasta Nowy Targ świadczy Konsorcjum firm 

P.U.K. Empol Sp. z o.o. (lider) i IB Sp. z o.o. na podstawie zawartej 

półtorarocznej umowy (do dnia 31.12.2014r.) 

Przeprowadzanie ze Strażą miejską kontroli i interwencji 

W przypadku osób fizycznych na mniejszą skalę przeprowadzanie 

rutynowych kontroli i interwencji – ścisła współpraca ze Strażą Miejską. 

Kontrole w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami, sprzątanie 

„dzikich wysypisk” przez pracowników interwencyjnych nadzorowanych 

przez Straż Miejską, inne doraźne kontrole w zakresie kompetencyjnym 

Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

III.2.8. Uatrakcyjnienie wizerunku miasta i podnoszenie jego walorów 

estetycznych oraz ekologicznych. 

Rewitalizacja Rynku i Parku.  

Wprowadzanie dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów na terenach 

miejskich. 
d z i a ł a n i e  

d z i a ł a n i e  
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Zakupienie 1000 sztuk drzewek w ramach akcji cieszącej się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców pn.: „Załatw sprawę – posadź drzewo”. 

Rewitalizacja nowotarskiego Parku im. A. Mickiewicza. 

III.2.9. Modernizacja miejskiego systemu zaopatrzenia miasta w ciepło. 

Miejski system zaopatrzenia miasta w ciepło opiera się od 1997 r. na 

spółce MPEC Nowy Targ (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej). 

Od tego momentu twa nieustanna modernizacja sieci (automatyka 

kotłowni centralnej, zmiana systemu zarządzania i monitorowania 

procesów ciepłowniczych i emisyjnych, wymiana węzłów ciepłowniczych 

oraz preizolacja). Sieć zarządzana przez MPEC to łącznie 10, 5 km  

z czego 51% stanowią sieci w technologiach preizolowanych (ABB). 

W zeszłym roku zmodernizowano 13 wezłów ciepłowniczych a w roku 

bieżącym 17.  

 

III.3.  Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi 
budownictwa    mieszkaniowego 

 

III.3.1. Zapewnienie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkanio- 

wego.  

W tym zakresie przygotowano i uchwalono miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego nr 23, 24, 25, 27 oraz 30 otwierając 

możliwości inwestorskie w ramach rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego. 

 

d z i a ł a n i e  
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Schemat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Nowym Targu 

1. 
Nowy Targ 1  
Długa Polana 

2. 
Nowy Targ 3  
Na Skarpie 

3. 
Nowy Targ 5  
Kościół na os. Bór 

4. 
Nowy Targ 6 
Waksmundzka - oczyszczalnia 

5. 
Nowy Targ 8  
Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych 

6. 
Nowy Targ 13 
Ibisor 

7. 
Nowy Targ 14 
Dominik 

8. 
Nowy Targ 15  
NZPS 

9. 
Nowy Targ 16  
Nowy cmentarz - targowica 

10. 
Nowy Targ 17  
Czerwone Niżne 

11. 
Nowy Targ 19  
Szpital 

12. 
Nowy Targ 20  
Oleksówki - Dziubasówki 

13. 
Nowy Targ 21 
Lotnisko wraz z otoczeniem 

14. 
Nowy Targ 22  
Centrum 

15. 
Nowy Targ 23 
Niwa – Grel 

16. 
Nowy Targ 26  
(Równia Szaflarska) 

 

obowiązujące mpzp 

mpzp w trakcie sporządzania 

mpzp do zmiany 
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mpzp uchwalone         mpzp w trakcie procesów uchwalania 

 

III.3.2. Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych  

i niedrogich mieszkań na terenie miasta. 

Na terenie Nowego Targu nie podjęto inicjatywy powołania towarzystwa 

budownictwa społecznego, które realizowałoby budowę mieszkań 

na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób o średnich 

dochodach. Znaczący wpływ na obecną zapaść w gospodarce 

budowlanej ma zapewne kryzys ekonomiczny ponieważ na wolnym 

rynku komercyjnym pomimo wprowadzanych promocji rabatowych 

wciąż podaż przekracza popyt. Przykładem jest nowopowstałe Osiedle 

na Polanie Szaflarskiej. 

 

 

1. 
Nowy Targ 12 
Obszar pomiędzy ul. Krakowską, Podtatrzańską, al. Solidarności oraz 
projektowanym przedłużeniem ul. Józefczaka 

2. 
Nowy Targ 24  
Dział 

3. 
Nowy Targ 25  
Kowaniec - Kokoszków 

4. 
Nowy Targ 27  
Gliniki 

5. Nowy Targ 29 

6. 
Nowy Targ 30 
Podmieścisko - Stawiska 

7. 
Zmiana mpzp Nowy Targ 13  
(Ibisor) 

8. 
Zmiana mpzp Nowy Targ 22  
Centrum 

9. 
Zmiana mpzp Nowy Targ 16  
Nowy cmentarz - targowica 
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III.4. Zabezpieczenie potrzeb komunalnych 

 

III.4.1. Budowa nowego cmentarza. 

Został uchwalony mpzp Nowy Trag nr 16 umożliwiając tym samym 

realizację prac projektowych i drogowych w zakresie przedmiotowym. 

• Tereny zabudowy usługowej – cmentarz komunalny – pow. 16,15 

ha 

• Założenia powyższego zadania obejmują: 

a) lokalizację domu pogrzebowego z kaplicą, 

b) układ kwartałów przeznaczonych dla powierzchni grzebalnych, oparty 

na module 24 x 24 metry, 

c)  wydzielanie poszczególnych kwartałów cmentarza z zastosowaniem 

zieleni lub kamiennych murków;  

d) ustalenie przebiegu głównych arterii komunikacyjnych, w tym połą-

czenia cmentarza ciągiem pieszym z centrum miasta poprzez kładkę 

przez Biały Dunajec, 

e) usytuowanie bram wejściowych przy uwzględnieniu ich lokalizacji 

przedstawionej na rysunku planu, 

f)  główną bramę cmentarną z wjazdem z drogi oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KDd 2. usytuowanej przy granicy terenu cmentarza 

z terenem oznaczonym symbolem K/ZU.,  
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g) lokalizację placu przed domem pogrzebowym o min. wymiarach 32 x 

32 metry.  

 

 

 

III.4.2. Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej. 

W 2012 roku zakończono głęboką modernizację Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego w ramach programu unijnego „Poprawa i wzmocnienie 

funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ”. 

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Nowym Targu, 

objęła zakup: 

 9 autobusów typu midi 

 3 autobusów typu mini 

 12 automatów do biletów 

 2 stacjonarnych automatów do biletów 

 20 wiat przystankowych 
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Całkowity koszt projektu:                                  8 337 943 zł 

Kwota dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego:                                                 4 784 066 zł 

 

 

W bazie MZK funkcjonuje 25 sztuk autobusów. 

Na terenie miasta rozlokowane są 72 przystanki autobusowe, a na 

terenie gmin Nowy Targ i Szaflary 49 przystanków. 

Efektem tych działań jest zwiększono ilość linii i tras kursów komunikacji 

miejskiej, która w 2013 r. osiągnęła 14 o łącznej długości 139 km. Trasy 

przebiegają   wzdłuż  65 km.
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Podsumowanie - wnioski z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ 

za ubiegły rok. 

 Informacje pozyskane do niniejszego sprawozdania z formularzy 

procesu monitorowania od podmiotów realizujących zapisy Strategii, 

ukazują pełną skalę działań na poziomie operacyjnym. Realizowane 

zadania (95 zadań w 22 grupach tematycznych i 3 kierunkach 

strategicznych) będące przedmiotem analizy posiadają w przeważającej 

ilości charakter permanentny o zróżnicowanych cechach skuteczności. 

Zadaniowo rozpiętość waha się od pełnej realizacji (inwestycje) po stan 

przygotowań prawnych, legislacyjnych oraz infrastrukturalnych. To 

właśnie te elementy działań strategicznych powinny określać 

ewentualne modyfikacje i kierunki postępowania w kolejnym etapie 

rocznego bilansu 2013/2014. Przy tej ocenie należy wziąć pod uwagę 

czynniki zewnętrzne niezależne od samorządu ale w dużej mierze 

determinujące nasze strategiczne przedsięwzięcia – nowy podział 

środków RPO na 2014-2020, nowy kontrakt krajowy dla Małopolski, 

dynamika bezrobocia, zmienne rynku pracy czy wreszcie 

skonkretyzowane dyrektywy polityki regionalnej na poziomie 

Subregionu podhalańskiego. W dalszym ciągu, mimo wcześniejszych 

zapowiedzi nie usprawniono mechanizmów prawnych umożliwiających 

uruchomienie partnerstwa prywatno-publicznego (PPP) w sferze 

przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz usług publicznych. 

 W obszarze strategicznym gospodarki lokalnej  

w 2012/13 należy uwypuklić działania sprzyjające 

rozwojowi przedsiębiorczości poprzez konsekwentne 

przygotowanie i uchwalenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego określających zarówno 

przeznaczenie jak i warunki zagospodarowania oraz 

zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celów 

publicznych. Wydaje się również, że najistotniejszym 

działaniem jest i będzie Strefa Aktywności Gospodarczej 

poszerzona i wzmocniona Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Ten projekt powinien stać się jednym z kół zamachowych 

lokalnej gospodarki w oparciu o dostępność komuni-

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeznaczenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestycja_celu_publicznego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestycja_celu_publicznego
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kacyjną, perspektywiczny wzrost dochodów, innowa-

cyjność i progresję technologiczną pobudzającą nie tylko 

przedsiębiorczość a nade wszystko rynek pracy. Warto 

obecnie równolegle do otwieranej przestrzeni stref 

aktywności gospodarczej uruchomić programy bezpo-

średniego wsparcia dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw zajmujących poważną pozycję w lokalnej 

gospodarce. 

Innym znaczącym aspektem rozwoju gospodarczego jest 

zwiększenie przepustowości komunikacyjnej, lepsza organizacja 

umożliwiająca dostęp do miasta. Nie wolno zapominać także  

o wzmocnieniu komunikacji miejskiej i poprawie jej funkcjonalności. 

 W obszarze turystyki, rekreacji i sportu cele operacyjne 

realizowane były w omawianym okresie 2012/2013 dwupozio-

mowo. Jeden to określenie samego produktu turystycznego  

i sportowego dla ludzi aktywnych, pragnących skorzystać  

z walorów miejsca i oferty infrastrukturalnej a drugi zapewniający 

standaryzację samej bazy sportowej. Wszystkiemu rzecz jasna 

towarzyszyły działania marketingowe choć ich efekty promocyjne 

mogą zostać zintensyfikowane po pełnej realizacji i domknięciu 

zadań – ścieżki rowerowe, narciarskie, nordic walking, pływalnia, 

stadion lekkoatletyczny, stadion piłkarski. W cele powyższe, 

poszerzone o funkcje rekreacyjne wpisuje się zrewitalizowany 

Rynek oraz Park, wzbogacające atrakcje miejscowości  

i zaspakajające potrzeby społeczne. Miasto na miarę możliwości 

budżetowych wspiera markowe dyscypliny sportowe gwarantując 

ich dalszy rozwój (między innymi hokej, unihokej, piłka nożna). 

Pozostaje w dalszym ciągu bariera uruchomienia stacji 

narciarskiej w obrębie otuliny GPN, przyczyniająca się do 

szybkiego wzrostu bazy noclegowej i pochodnych przedsięwzięć 

turystycznych zapewniający szybką ścieżkę rozruchu drugiego 

koła zamachowego Miasta. 
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 Obszar kapitału społecznego należy rozpatrywać pod kątem 

trzech wymiarów wpływających na poziom naszego życia. Są 

nimi: wymiar edukacyjny, społeczno-ekonomiczny i kulturowy. 

Istotą tak postrzeganego celu jest wspólnota lokalna i potencjał 

jakim ona dysponuje by podejmować działania wymagające 

obywatelskiego zaangażowania, ich aspiracji oraz kulturowego 

dziedzictwa. Miasto bezpośrednio gwarantuje wysoki poziom 

usług edukacyjnych od przedszkola do gimnazjum a pośrednio na 

poziomie edukacji średniej i wyższej. Szeroka oferta kulturowa 

Nowego Targu nie ogranicza się tylko do ujęcia historycznego ale 

poszukuje jej uwspółcześnienia i wykorzystania promocyjnego. 

Na tej płaszczyźnie w oparciu o instytucje kulturalne, zespoły 

folklorystyczne czy artystów utrzymujemy miano stolicy 

subregionu. W wielu dyscyplinach skoordynowano działania by 

szereg wydarzeń zostało ujętych w rocznym kalendarzu co 

znacząco poszerzyło ilość odbiorców. Wzmocniono pozycję 

„Jarmarku podhalańskiego” jako specyficznej i niepowtarzalnej 

imprezy prezentującej lokalnych twórców oraz poczynań 

kulturotwórczych. Każde zbliżenie mieszkańców do kultury obniża 

procent zachowań patologicznych. Stały monitoring w przestrzeni 

miejskiej (kamery) oraz społecznej (programy przeciwdziałania 

przemocy) przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa 

publicznego. Dla uzyskania podniesienia poziomu życia 

mieszkańców kontynuowane są działania zmierzające do poprawy 

stanu środowiska naturalnego. 

Reasumując po rocznym funkcjonowaniu strategii możemy określić 

wieloobszarowy stan kondycji ale również ilość barier, które nie 

pozwoliły na realizację niektórych działań w niej zapisanych. W tym 

kontekście warto zweryfikować te działania, które należy zdynamizować 

nadając im status priorytetów, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie 

jeszcze lepszych efektów progresji w stosunkowo krótkim czasie. Będzie 

to wymagało opracowanie systemu lepszego komunikowania 

bezpośredniego opartego na narzędziach identyfikacji pojawiających się 

na bieżąco potrzeb (spotkania, publikacje, outdooring, multimedia, 

platformy mobilne i internet). 
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zostało przygotowane przez 

Zespół ds. monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ  

w składzie: 

 

 
Marcin Ozorowski – przewodniczący Zespołu 

Wojciech Watycha – zastępca przewodniczącego Zespołu 

Adam Sojka – naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

Janusz Stopka – naczelnik Wydziału Oświaty 

Marian Twaróg – naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Drogownictwa 

Janusz Jakobiszyn – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Planowania Przestrzennego 

Łukasz Dłubacz – Skarbnik Miasta 

Marcin Jagła – naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji 

Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta 

 

 

 

 

Nowy Targ, 25 października 2013 r. 

 


