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ROZDZIAŁ I -   WSTĘP

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Strategia Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012-2020 – Uchwała Rady Miasta

Nowy Targ Nr XX/153/2012 z dnia 31 maja 2012 r.;
- Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na 2014 rok Nr XXXIX/331/2013 z

dnia 30 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami;
- Uchwała Nr XXXIX/332/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta  Nowy Targ na lata  2014-
2024 z późniejszymi zmianami;

- Zarządzenie  Nr  120.Z.6.2015  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  5  marca
2015 r.  w sprawie  zatwierdzenia  trzeciego  wydania  opisu  procesu  Zarządzania
Strategicznego  PZ-4  i  zasad  dotyczących  monitorowania  i  ewaluacji  Strategii
Rozwoju Miasta Nowy Targ – PZ.-4.1 oraz powołania Zespołu ds. monitorowania
Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ

- Sprawozdania miejskich jednostek budżetowych za 2014r.
- Sprawozdanie z realizacji Strategii  Rozwoju Miasta Nowy Targ za okres 2012-

2013

Wszystkie dane liczbowe są podane na dzień 31 grudnia 2014 r.
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ROZDZIAŁ II

REALIZACJA PRIORYTETOWYCH KIERUNKÓW ROZWOJU W OPARCIU O CELE 
STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE

I - Priorytetowy kierunek rozwoju: GOSPODARKA LOKALNA

CEL STRATEGICZNY NR I
Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki lokalnej

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny I
Wzmocnienie konkurencyjności

gospodarki lokalnej

Ilość zadań
operacyjnych

Charakter
zadań

operacyjnych

Zadania wdrożone i
realizowane

2012-2013 2014

I.1 Tworzenie stref aktywności
gospodarczej w przestrzeni miejskiej 

5 ciągły 3 5

I.2 Rozwój indywidualnej
przedsiębiorczości

3 ciągły 2 3

I.3 Efektywny system promocji
gospodarczej

4 ciągły 1 2

I.1.  Cel  operacyjny  -  Tworzenie  stref  aktywności  gospodarczej  w  przestrzeni
miejskiej

Zadania

I.1.1.       Wyznaczanie  w  planach  miejscowych  stref  aktywności  gospodarczej  oraz
stymulowanie w nich mechanizmów progresji gospodarczej.

Uchwałą Nr XLV/395/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku Rada Miasta Nowy Targ przystąpiła do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG
15.  Plan  ten  obejmuje  tereny  dawnego  kombinatu  obuwniczego  -  NZPS  Podhale.
Podstawowym  przeznaczeniem  tego  terenu  jest  zabudowa  przemysłowa  oraz  usługowa.
Tereny te w znacznej części są terenami prywatnymi,  na których przedsiębiorcy prowadzą
swoją działalność. W tym obszarze miasto posiada jednak jeszcze sporo gruntu, który mógłby
zostać  zagospodarowany na  cele  produkcyjne  lub  usługowe,  wymagało  to  jednak zmiany
planu  miejscowego.  Analiza  możliwych  zmian  zagospodarowania  wykazała,  że
uwzględniając  ustalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowy Targ, po zmianie planu, ok. 7ha gruntów miejskich może zostać
zagospodarowana na cele przemysłowe lub usługowe. Co istotne na tych terenach ma powstać
nowa Strefa Aktywności Gospodarczej. Utworzenie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej –
Kombinat w Nowym Targu pozwoli na modernizację istniejącej infrastruktury oraz realizację
nowej dla uzbrojenia terenów, które po zmianie planu miejscowego otrzymają nowe funkcje
przy  wsparciu  funduszy  unijnych  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Zmiana planu została uchwalona w 2015r.

W ciągu roku 2014r.  nie  uchwalono żadnego planu miejscowego dla  projektowanej  bądź
istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG).
 
W 2014r.  zakończyła  się realizacja  uzbrojenia dla SAG w Nowym Targu obok Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków. Powierzchnia SAG to ok. 11ha.
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I.1.2. – Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą.

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu o pow. 11 ha.
Wykonano infrastrukturę techniczną dla SAG w ramach projektu współfinansowanego przez 
Unię Europejską w Ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 
2013.
Zakres zadania obejmuje w szczególności:
- przebudowę drogi dojazdowej od ul. Waksmundzkiej (110 mb)
- budowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem, oświetlenia ulicznego i ka-

nału teletechnicznego – 405 mb,
- budowę  sieci  wodociągowej  (605  mb),  kanalizacji  sanitarnej  (630  mb  wraz

z przepompownią ścieków) i kanalizacji deszczowej (495mb).

Projekt  został  zakończony  zgodnie  z  harmonogramem  w  2014r.,  natomiast  końcowe
rozliczenie projektu miało miejsce w 1 połowie 2015r.

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.

W  dniu  13.10.2014  r.  Rada  Miasta  Nowy  Targ  podjęła  uchwałę  nr  XLVII/426/2014
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie
Gminy Miasto Nowy Targ. W dniu 12.11.2014 r. dokonano zmian w uchwale (uchwała nr
XLIX/442/2014),  zgodnie  z  uwagami  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Krakowie  oraz
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

I.1.4.      Aktywna polityka miasta w zakresie planowania przestrzennego.

W 2014r. Rada Miasta Nowy Targ uchwaliła następujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. 

Nazwa planu
Nr Uchwały Rady Miasta

Nowy Targ
Dz. Urz. Woj. Małopol. Pow. w ha

Nowy Targ 12
Obszar pomiędzy ul. Krakowską,

Podtatrzańską, al. Solidarności oraz
projektowanym przedłużeniem ul.

Józefczaka

Nr XLIX/438/2014
z dnia 12 listopada 2014 r.

2014.6815
z dnia 26 listopada 2014 r.

ok. 4,5

Nowy Targ 13
Ibisor

Zmiana planu 
Uchwała Nr XLIII/372/2014

z dnia 12 maja 2014 r.

2014.2838 
z dnia 20 maja 2014 r.

ok. 53,4

Nowy Targ 16
Nowy cmentarz - targowica

Zmiana
Uchwała Nr XLIV/380/2014

z dnia 23 czerwca 2014 r.

2014.3995
z dnia 16 lipca 2014 r.

ok. 65,4

Nowy Targ 22
Centrum

Zmiana
Uchwała Nr XLI/349/2014 

z dnia 3 marca 2014 r.

2014.1600 
z dnia 17 marca 2014 r.

ok. 130

Nowy Targ 24
(Dział)

Nr XLIII/373/2014 
z dnia 12 maja 2014 r.

2014.2863 
z dnia 22 maja 2014 r.

ok. 880

Nowy Targ 27
(Gliniki)

Nr XLIX/437/2014
z dnia 12 listopada 2014 r.

2014.6814
z dnia 26 listopada 2014 r.

ok. 52
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Na koniec 2014r. wskaźnik procentowy pokrycia powierzchni miasta planami miejscowymi
wynosił 54%. W porównaniu z poprzednimi latami wskaźnik ten kształtował się następująco.

2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.

12% 21% 21% 36% 54%

I.1.5.        Udział  w  kolejnych  programach  wsparcia  finansowego  z  funduszy
europejskich  w     oparciu  o  zapisy  Małopolskiej  Strategii  Rozwoju  –  transza
2014-2020.

Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020  został
przyjęty Uchwałą Nr 240 /15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. 
Na etapie  konsultacji  ww.  dokumentu,  w ramach  naboru  projektów do Banku  Projektów
Regionalnych czy projektów subregionalnych zostały zgłoszone przez Urząd Miasta Nowy
Targ następujące projekty:
• Strefa  Aktywności  Gospodarczej  –  Kombinat  w  Nowym  Targu.  Projekt  ma  na  celu

tworzenie  nowej  strefy  aktywności  gospodarczej  w  obrębie  istniejących  terenów
przemysłowych po byłych zakładach NZPS oraz dozbrojenie terenów inwestycyjnych.

• Tworzenie infrastruktury komunikacyjnej obejmującej w szczególności budowę węzłów
komunikacyjnych  oraz   parkingów  w celu  zapewnienia  sprawniejszej  komunikacji  na
terenie Subregionu Podhalańskiego. Projekt obejmuje:
a) zakup środków transportu na potrzeby obsługi miast i obszarów powiązanych z nimi

funkcjonalnie – przyjazny środowisku, nowy tabor autobusowy;
b) integracja różnych środków transport, jak np. węzły przesiadkowe i systemy P&R;
c) systemy wspólnych opłat za przewozy;
d) budowa/przebudowa  dróg  prowadzących  do  węzłów  przesiadkowych  i  parkingów

P&R;
e) tworzenie  udogodnień  dla  ruchu  rowerowego  w  tym  rozwój  systemów  tras

rowerowych  oraz  towarzyszących  im  powiązań  z  transportem  zbiorowym,
indywidualnym oraz komunikacją pieszą;

f) dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji ekologicznego taboru.
• 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 – powyższe było wnioskowane w 2013r. jednak wniosek nie został przez Zarząd
Województwa Małopolskiego uwzględniony.

• 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.  Pomimo  wstępnych  deklaracji
uwzględnienia  wniosku  Zarząd  Województwa  Małopolskiego  wniosku  nie  uwzględnił
tłumacząc się  niezgodnością projektu z Wytycznymi UE dotyczących pomocy państwa na
rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych na perspektywę 2014-2020.

Przedsięwzięcia będą zgłaszane w ramach ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie
w  trybie  konkursowym  dla  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
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I.2. Cel operacyjny – Rozwój indywidualnej przedsiębiorczości

Zadania

I.2.1.        Współpraca z organizacjami prowadzącymi fundusze pożyczkowe i     poręczeniowe dla
przedsiębiorców  lub  inicjowanie  powołania  subregionalnych  instrumentów  para-
bankowych.

Miasto  współpracuje  z  organizacjami  oraz  funduszami  pożyczkowymi  dla  mikro  i  mini
przedsiębiorców – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (nowotarski Punkt Informacji
o Funduszach Europejskich) oraz Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wyspecjalizowanymi w
zakresie  programów  wspierania  przedsiębiorczości.  Przez  te  instytucje  organizowane  są
liczne konferencje, szkolenia, spotkania z konsultantami. 
25  czerwca  2014r.  zostało  zorganizowane  w  tut.  Urzędzie  Miasta  spotkanie  dla
przedsiębiorców  dotyczące  realizowanej  „Strefy  Aktywności  Gospodarczej  w  Nowym
Targu”.  W spotkaniu  uczestniczyli  przedstawiciele   Krakowski  Park  Technologiczny  Sp.
z o.o.,  Fundacji  Rozwoju  Regionu  Rabka,  Lokalnego  Punktu  Informacyjnego  w  Nowym
Targu  –  Fundusze  Europejskie  w  Małopolsce  którzy  przedstawili  krótkie  prezentacje  nt.
swojej działalności. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

I.2.2.      Wsparcie  przez  władze  samorządowe  konkursów  inicjowanych  przez
organizacje zrzeszające lokalnych przedsiębiorców.

Miasto  wspiera  coroczne  organizację  Podhalańskich  Targów  Budownictwa,  Ogrzewania
i Wyposażenia Wnętrz.  Odbywają się ona na Miejskiej  Hali  Lodowej,  uczestniczy w nich
kilkadziesiąt  wystawców z Podhala ale  i  z całej  Polski.  W 2014r.  w targach brało udział
blisko 70 wystawców.

I.2.3.      Wspieranie  rozbudowy  systemu  doradztwa  dla  małych  i  średnich
przedsiębiorstw.

Instytucjami wiodącymi w doradztwie dla małych i średnich przedsiębiorstw na Podhalu są:
- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
- Punkt Informacji o Funduszach Europejskich w Nowym Targu
- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. 

Zgodnie z danymi GUS w Nowym Targu w 2014r. było zarejestrowanych 4647 podmiotów
gospodarki  narodowej  w sektorze prywatnym.  W porównaniu  do danych  z 2013r.  (4569)
nastąpił wzrost o 78 podmiotów liczby ogólnej.

Liczba  podmiotów  nowo  zarejestrowanych  wg  grup  sekcji  PKD  2007  w Nowym  Targu
w 2014r. wyniosła 378. W 2013r. wielkość ta wynosiła 344.  Nastąpił  więc wzrost liczby
nowo zarejestrowanych podmiotów o 34.

Liczba podmiotów wyrejestrowanych wg grup sekcji PKD 2007 w Nowym Targu w 2014r. to
295. W 2013r. wielkość ta wynosiła 313. Nastąpił więc spadek wyrejestrowanych podmiotów
gospodarczych o 18.

Na terenie miasta w 2014r. było zarejestrowanych 1847 bezrobotnych. W stosunku do 2013r.
(2170) wielkość ta zmniejszyła się o 323 osób.
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I.3. Cel operacyjny – Efektywny system promocji inwestycyjnej

Zadania
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, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz
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, a 2014
było  ok 70 firm.  W ciągu trzydniowego  trwania  Targi  odwiedza  od 4000 do 5000 osób.
Miasto reprezentują nowotarskie firmy sięgające niejednokrotnie po laury konkursu o „Złotą
ciupagę”.

Udział w XVI Tatrzańskim Forum Gospodarczym w Zakopanem organizowanym pod hasłem
„Perspektywy rozwoju Podhala – szanse i zagrożenia” - stoisko z materiałami promującymi
Nowotarską Strefę Aktywności Gospodarczej.

Również  materiały  dotyczące  nowotarskiej  Strefy  Aktywności  Gospodarczej  były
kolportowane  na  konferencji  w  sprawie  współpracy  naukowo-badawczej  dotyczącej
Innowacyjnego Systemu Transportu Małymi  Samolotami,  która odbyła się w październiku
2014r. w Krośniewicach.

I.3.2.      Udział w targach inwestycyjnych.

Miasto nie uczestniczyło w 2014 roku w targach o takim profilu. 

I.3.3.      Opracowanie skutecznego systemu promocji inwestycyjnej.

Stworzono  logo  SAG.  Wykonano  materiały  reklamowe:  banner  reklamowy  na  imprezy
plenerowe,  roll-up  na  konferencje  prasowe  i  spotkania  z  przedsiębiorcami,  ulotki
informacyjne, dwujęzyczne tablice informacyjne, foldery informacyjne.
Informacje o SAG zamieszczano w prasie oraz magazynach branżowych np. (Forum Biznesu,
Magazyn Tereny Inwestycyjne Info),
Organizowano konferencje prasowe oraz spotkania z przedsiębiorcami.
W ramach promocji utworzono stronę internetową www.sag.nowytarg.pl. 
Ulokowano linki na stronach partnerskich:
www.marr.pl 
www.nowytarg.pl 
www.businessinmalopolska.pl/terenyinwestycyjne
www.nowotarski.pl 
www.proinvestdata.pl

I.3.4  Realizacja  Centrum  Informacji  Turystycznej,  Gospodarczej  i  Kulturalnej
Euroregionu TATRY.

Złożony projekt nie uzyskał dofinansowania UE na realizację. 
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CEL STRATEGICZNY NR II
Rozwój  infrastruktury  technicznej  zwiększającej  atrakcyjność  inwestycyjną
miasta Nowy Targ

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny II
Rozwój infrastruktury technicznej

zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną
miasta Nowy Targ 

Ilość zadań
operacyjnych

Charakter
zadań

operacyjnych

Zadania wdrożone i
realizowane

2012-2013 2014

II.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej 6 ciągły 3 2

II.2 Rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego

3 ciągły 2 2

II.1. Cel operacyjny – Poprawa dostępności komunikacyjnej

Zadania

II.1.1.  Wsparcie  budowy  zewnętrznej  obwodnicy  miasta  wraz  z  jej  węzłami
zjazdowymi (droga krajowa - „Zakopianka”)

W ramach podjętych działań w 2014r. Rada Miasta wystosowała apel podjęty na XLV Sesji
w dniu  18  lipca  2014r.  o  podjęcie  stosownych  działań  do  opracowania  kompleksowych
rozwiązań  komunikacyjnych  oraz  ich  realizację  na  drodze  krajowej  nr  47  a także
o niezwłoczne złożenie wniosku do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji ZRID dla
odcinka  Rdzawka-Nowy  Targ.  Apel  został  skierowany  do  Pani  Elżbiety  Bieńkowskiej
Wicepremiera Rządu, Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz do Pani Ewy Tomali-Boruckiej
Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad.  Apel  został  rozesłany  ponadto  do
Wojewody  Małopolskiego,  Marszałka  Województwa  Małopolskiego  oraz  do
parlamentarzystów  z  Podhala.  Ministerstwo  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  odpowiedzi
poinformowało, że pomimo iż „Rozbudowa DK nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ” nie
została uwzględniona w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015
to  GDDKiA  podjęła  prace  przygotowawcze  w  celu  realizacji  tego  zadania.  W  2010r.
uzyskano  prawomocną  decyzją  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia.  A  29  sierpnia  2014r.  GDDKiA oddział  w  Krakowie  złożył  wniosek  do
Wojewody o wydanie decyzji  ZRID. Jednocześnie z uwagi na brak środków finansowych
wystąpiono  z  wnioskiem  o  zawieszenie  postępowania  administracyjnego  do  czasu
zapewnienia środków na odszkodowania za przejęcie nieruchomości i realizację inwestycji.

II.1.2.  Uzbrojenie  i  budowa dróg  zbiorczych zgodnych z  obowiązującymi  planami
zagospodarowania przestrzennego.

Trwa procedura przygotowania dokumentacji dla realizacji fragmentu tzw. małej obwodnicy
centrum miasta – odcinek od ul. Waksmundzkiej do Al. Tysiąclecia. W 2015r. przewiduje się
złożenie  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  realizację  inwestycji  drogowej.  Planowana
realizacja zadania w latach 2016 – 2017 zgodnie z budżetem miasta i WPF.
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II.1.3. Zmiana kategorii drogi krajowej - starej „Zakopianki” DK 47.

Zmiana kategorii drogi 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.

II.1.4. Wsparcie budowy wylotu drogi krajowej nr 47 od węzła Nowy Targ Południe 
w     kierunku drogi krajowej nr 49.

Rezerwa  terenu  dla  realizacji  ww.  drogi  została  przewidziana  w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  NOWY  TARG  26  Równia  Szaflarska  oraz  w  mpzp
NOWY TARG 21 Obszar lotniska wraz z otoczeniem.

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

Rozwój  nowotarskiego  lotniska  wpisany  jest  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.

Obecnie  nie  ma  możliwości  pozyskać  funduszy  na  modernizację  nowotarskiego  lotniska
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020.

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
obecnie  jest  właścicielem  budynku  starego  dworca  kolejowego,  który  stanie  się  jednym
z punktów modernizowanej trakcji kolejowej – od Krakowa do Zakopanego (zapisy strategii
małopolskiej).
W 2010r. Miasto współfinansowało opracowanie studium połączenia transportowego lotniska
i  centrum miasta  Nowego Targu z  Zakopanem – komunikacja  szynowa.  Opracowanie pt.
Podhalańska szybka kolej miejska zostało zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.
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II.2. Cel operacyjny – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Zadania

II.2.1. Wsparcie procesu tworzenia sieci szerokopasmowych.

Strategia  Rozwoju  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2007–2013  zakłada  wsparcie
i intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury
teleinformatycznej  na  terenie  województwa  małopolskiego.  Na  tej  podstawie  Samorząd
Województwa  Małopolskiego  podjął  się  realizacji  projektu  Małopolska  Sieć
Szerokopasmowa (MSS). 

Projekt  MSS  zakłada  budowę  na  zagrożonych  wykluczeniem  cyfrowym  terenach
województwa małopolskiego, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, infrastruktury
teleinformatycznej  uzupełniającej  istniejące,  należące  do  różnych  operatorów,  zasoby
tworzące sieci szkieletowo-dystrybucyjne. Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla
wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi
szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom
z terenu Małopolski.

Małopolska  Sieć  Szerokopasmowa  będzie  oparta  na  technologii  budowy  sieci  przy
zastosowaniu kabli światłowodowych i łączenia przy ich pomocy fizycznych lokalizacji  w
jedną strukturę logiczną. Cała sieć szkieletowa oraz znaczna część sieci dystrybucyjnej ma
powstać w oparciu o włókna światłowodowe wybudowane, zakupione lub dzierżawione w
modelu  IRU  (indefeasible  right  of  use).  Wytyczne  Komisji  Europejskiej  dopuszczają
interwencję w zakresie tzw. tradycyjnej usługi szerokopasmowej lub na rzecz sieci następnej
generacji  (Next  Generation  Network).  Sieć  tradycyjna  oferuje  usługi  o  przepływności  co
najmniej  2  Mb/s,  a  sieć  nowej  generacji  –  co  najmniej  40  Mb/s.  Wytyczne  dopuszczają
budowę  sieci  tradycyjnej  w  ramach  interwencji  na  terenach  białych  (całkowity  brak
infrastruktury) i tzw. „problemowych” szarych (istnieje infrastruktura tylko jednego operatora
telekomunikacyjnego,  ale  występują  problemy  w  zaspokojeniu  potrzeb).  Sieci  nowej
generacji mogą być budowane na terenach białych NGN i jednocześnie białych lub szarych
tradycyjnych.
Projekt realizuje Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. Zakończenie realizacji projektu
ma nastąpić w 2015r.

Źródło: www.mss.malopolska.pl

II.2.2.        Wsparcie rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej
dla  rozwoju  mieszkańców  (Punkty  Publicznego  Dostępu  do  Internetu)
i     przedsiębiorstw.

Miasto udostępnia trzy punktu bezpłatnego dostępu internetowego tzw. Hot spoty – Rynek,
Park Miejski, ul. Kopernika – zmodernizowane miasteczko komunikacyjne z funkcją małego
parku. 

Liczba publicznych punktów dostępu do internetu – 3.
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II.2.3.  Rozbudowa  infrastruktury  teleinformatycznej  i  interoperacyjnych  platform
cyfrowych dla instytucji publicznych i samorządów.

Miasto  Nowy  Targ,  wraz  z  siedmioma  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego,
przystąpiło do realizacji  projektu Nowoczesna Administracja Samorządowa, którego celem
jest podniesienie standardów świadczenia usług drogą elektroniczną w urzędach – utworzenie
punktu potwierdzenia  profilu  zaufanego,  ePUAP. Projekt  realizowany będzie  do września
2015r. Liderem projektu jest Firma Eurokon sp. z o.o. z Warszawy.

Termin realizacji - lipiec 2014-wrzesień 2015
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II - Priorytetowy kierunek rozwoju: TURYSTYKA, REKREACJA 
I SPORT

CEL STRATEGICZNY NR I

Nowy Targ ważnym ośrodkiem obsługi ruchu turystycznego na terenie Podhala

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny I
Nowy Targ ważnym ośrodkiem obsługi ruchu

turystycznego na terenie Podhala

Ilość zadań
operacyjnych

Charakter
zadań

operacyjnych

Zadania wdrożone
i realizowane

2012-2013 2014

I.1 Organizacja efektywnego systemu
zarządzania informacją turystyczną

3 ciągły 3 1

I.2 Rewitalizacja reprezentacyjnych
części miasta

2 ciągły 2 1

I.3 Rozwój infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i sportowej

11 ciągły 1 8

I.1. Cel operacyjny – Organizacja efektywnego systemu zarządzania informacją
turystyczną

Zadania

I.1.1. Stworzenie kompletnej informacji o atrakcjach w oparciu o platformę cyfrową.

Wykorzystanie  Małopolskiego  Systemu  Informacji  Turystycznej  (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 MIST jest narzędziem realizacji najważniejszych elementów
polityki marketingowej 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 w roku 2014, w zestawieniu z rokiem 2013:

2013 2014

liczba osób odwiedzających
jednostkę IT 9132 9479

liczba udzielonych odpowiedzi
drogą elektroniczną 414 367

liczba udzielonych odpowiedzi
drogą telefoniczną 1080 838
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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 9354 turystów. 

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). 
Ponadto w roku 2014 został założony profil na portalu społecznościowym www.facebook.pl
(www.facebook.com/itnowytarg). Największy zasięg postu w roku 2014 – 1485 osób. 
Funkcjonują dwie bezpłatne aplikacje mobilne z tym samym zakresem informacji, poszerzone
o trasy, szlaki i inne walory turystyki aktywnej: 

• Traseo – brak udostępnienia danych przez operatora aplikacji 
• Nowy Targ trzyma formę – ilość pobrań w roku 2014 – 209.

Każdy  turysta  może  skorzystać  z  infokiosku  lub  bezpośredniego  kontaktu  w  Punkcie
Informacji Turystycznej, gdzie otrzyma darmowe materiały promocyjne, mapy i wskazówki.

I.1.2. Aktualizacja istniejącego systemu oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych
turystycznie  zgodnie  z  wytycznymi  Małopolskiego  Systemu  Informacji
Turystycznej.

Systematycznie aktualizowane jest oznakowanie następujących szlaków:
• Szlak rowerowy
• Szlak narciarski 
• Szlak nordic walking 
• Trasy biegowe

I.1.3.  Stworzenie  struktury  koordynującej  inicjatywy  turystyczne  w  subregionie
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
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• 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
marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki. 
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I.2. Cel operacyjny – Rewitalizacja reprezentacyjnych części miasta

Zadania

I.2.1. Rewitalizacja centrum miasta.

Zakres  rzeczowy  projektu:  Zadania  inwestycyjne  objęte  projektem  związane  są
z uporządkowaniem i rewitalizacją przestrzeni publicznej w centrum Miasta. Dzięki realizacji
projektu mieszkańcy uzyskali dostęp do funkcjonalnych przestrzeni publicznych w centrum
miasta  przeznaczonych  dla  kultury,  rozrywki,  sportu  i  rekreacji  co  znajduje  swoje
odzwierciedlenie w tematach zawartych w przedmiotowym projekcie:

• modernizacja nawierzchni ulic i placów w centrum miasta,
• rewaloryzacja budynku Ratusza,
• modernizacja kompleksu parkowo-rekreacyjnego.

W perspektywie długoterminowej celem projektu jest wzrost atrakcyjności  Nowego Targu
jako  przyjaznego  miejsca  zamieszkania,  miejsca  oferującego  wysoką  jakość  życia
i zachęcającego do osiedlania się.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2009-2012. Całkowity koszt projektu to 23 100 000 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 12 400 000 zł.

I.2.2.  Zagospodarowanie bulwarów nad Czarnym i Białym Dunajcem – stworzenie
strefy rekreacyjno-spacerowej.

Rozpoczęto realizację ścieżki rowerowej o długości ok. 2.566 mb od mostu na pot. Czarny
Dunajec w ciągu DK 47 "Zakopianka" wzdłuż prawego brzegu pot. Czarny Dunajec do os.
Na Skarpie. Zadanie w ramach 2 etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół
Tatr.
Termin zakończenia – 2015r.
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I.3.  Cel  operacyjny  –  Rozwój  infrastruktury  turystycznej,  rekreacyjnej
i sportowej

Zadania

I.3.1. Wyznaczenie obszarów rekreacyjnych w przestrzeni miejskiej i wprowadzenie
ich do planów zagospodarowania przestrzennego.

W  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  przyjętych  2014r.  zostało
wskazanych ponad 27ha terenów sportowo-rekreacyjnych. Dotyczy to planów:
NOWY  TARG  27  Gliniki  –  tereny  Stadionu  Miejskiego  im.  Józefa  Piłsudskiego  wraz

z terenami  sąsiednimi  oraz  strzelnica  sportowa  im.
Franciszka Dworskiego.

NOWY TARG 24 Dział – tereny ośrodka narciarskiego ZADZIAŁ wraz z rezerwą terenu pod
rozbudowę.

I.3.2. Modernizacja „miasteczka komunikacyjnego” i adaptacja przestrzeni do funkcji
małego parku.

W ramach zadania  została  wykonana modernizacja  terenu rekreacyjnego przy ul.  Wojska
Polskiego w Nowym Targu -  nowy park na tzw. byłym już miasteczku komunikacyjnym
o pow. 1,5 ha polegająca na:
- przebudowie i rozbudowie ciągów pieszych,
- budowie placów zabaw,
- budowie sieci oświetlenia terenu i instalacji monitoringu,
- montażu elementów małej architektury,
- realizacji zieleni urządzonej.

Wartość projektu – 1 797 tys. zł.

I.3.3.  Uruchomienie stacji  narciarskiej  na  Kowańcu jako ważnego nośnika wzrostu
gospodarczego Miasta oraz aktywizacji indywidualnej przedsiębiorczości.

Prywatna  inicjatywa  realizacji  stacji  narciarskiej  na  Oleksówkach-Dziubasówkach  nie
przyniosła  efektu.  Pomimo  iż  Rada  Miasta  uchwaliła  miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego Nowy Targ 20 Oleksówki-Dziubasówki inwestycja między innymi z braku
porozumienia z wszystkimi właścicielami terenów nie została zrealizowana.

Natomiast na etapie opracowania planów miejscowych NOWY TARG 24 Dział jak i NOWY
TARG 25 Kowaniec-Kokoszków wpłynęły od właścicieli istniejących stacji narciarskich na
Zadziale  oraz  Długiej  Polanie  wnioski  o  uwzględnienie  w  tych  planach  miejscowych
możliwości rozwoju tych stacji co zostało przez Burmistrza Miasta uwzględnione.

I.3.4. Modernizacja Miejskiej Hali Lodowej.

Miejska  hala  Lodowa od 1  lipca  2014r.  jest  w administracji  Miejskiego  Centrum Sportu
i Rekreacji w Nowym Targu. Na bieżąco są realizowane prace remontowe. Z ważniejszych
prac wykonano:
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• przeprowadzenie prac remontowych wraz z dostawą i montażem wyposażenia  - Sala VIP
w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu
Wartość prac wg. kosztorysu inwestorskiego 24.647,60 zł. brutto.
/wymiana okien, malowanie pomieszczenia/

• w  lipcu  2014  częściowo  wymieniono  i  uszczelniono  papę  na  dachu  nad  dużą  salą
gimnastyczną za kwotę 4 000 zł brutto;

• od  sierpnia  2014  do  grudnia  2014  wykonano  prace  remontowe  trzech  szatni
zawodniczych nr 5, 7, 11 na kwotę 155 717,14 zł brutto;

• w ramach remontów wykonano nową wentylację,  nowe sanitarny,  wymieniono drzwi,
gumową wykładzinę oraz wykonano tynkowanie i malowanie pozostałych pomieszczeń;

• wymieniono także meble na nowe za kwotę 10 700,00 zł netto.
Pozostałe prace, np. malowanie pomieszczeń, konserwacja rolb są wykonywane w ramach
bieżących napraw. 

I.3.5. Budowa ścieżek rowerowych oraz utrzymanie narciarskich tras biegowych jako 
oferty stałej w sezonie letnim i zimowym.

Realizacja ścieżek rowerowych w ramach projektu: Historyczno – kulturowo – przyrodniczy
szlak  wokół  Tatr,  która  jest  dofinansowany  ze  środków  europejskich  z  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –
Słowacja 2007 – 2013. 
1/Odcinek ścieżki rowerowej o długości 1,8 km, od granic miasta przez kompleks leśny „Bór”
po istniejącym nasypie kolejowym.
Zrealizowany w 2014 r.
2/ Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych na odcinkach od mostu na pot. Czarny Dunajec
(w ciągu  drogi  krajowej  DK 47  Zakopianka)  przez  „Ibisor”  do  Os.  Na  Skarpie,  ścieżek
w kompleksie leśnym „Bór” i dalej ul. Podtatrzańską, Al. Solidarności do ul. Szafarskiej i os.
Polana Szafarska. W 2014 r. Wykonano 7 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości
3,6 km.
Zakończenie zadania 30.09.2015 r.

W sezonie zimowym utrzymywane jest 27,2km tras narciarskich, w dużej mierze biegnących
po ścieżkach rowerowych.

I.3.6. Wsparcie istniejących narciarskich tras zjazdowych (Zadział, Długa Polana).

Uchwałą  Nr  XLIII/373/2014  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  12  maja  2014r.  został
uchwalony  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY  TARG  24  Dział.
W tym planie  na wniosek właścicieli  ośrodka narciarskiego  Zadział  zostały wprowadzone
ustalenia umożliwiające rozbudowę tego ośrodka.
Podobnie  w  projekcie  planu  miejscowego  NOWY  TARG  25  Kowaniec-Kokoszków.  Na
wniosek  właściciela  Stacji  Narciarskiej  Długa  Polana  zostały  wprowadzone  ustalenia
umożliwiające w przyszłości rozbudowę tej stacji. Plan ten został uchwalony w 2015r.

I.3.7. Wyznaczenie ścieżek dydaktycznych w Gorcach.

Zadanie wykracza poza teren Nowego Targu. Ścieżki takie realizowane są programowo przez
Gorczański Park Narodowy.
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I.3.8. Modernizacja stadionu im. Józefa Piłsudskiego oraz kompleksu sportowego Hali
GORCE.

Zakończono  realizację  projektu:  Rozbudowa  i  modernizacja  obiektów  sportowych,
współfinansowanego  ze  środków  europejskich   w  ramach  Małopolskiego  Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013.
Zakres rzeczowy projektu:
• Rozbudowa i  modernizacja  Stadionu  Miejskiego  im.  Józefa  Piłsudskiego  –  wykonano

modernizację  stadionu  wraz  z  trybunami  oraz  towarzyszącymi  budynkami  zaplecza
administracyjno  –  szatniowo  -  sanitarnego  a  także  zagospodarowanie  terenu  wraz
z przyłączami, parkingami i ogrodzeniem.

• Modernizacja  terenowych,  sportowych  obiektów  Miejskiej  Hali  Sportowej  GORCE
w zakresie: boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, zespołu kortów tenisowych,
bieżni,  boiska do siatkówki plażowej,  urządzeń lekkoatletycznych,  trybun,  oświetlenia,
ogrodzenia terenu.

I.3.9. Budowa krytego basenu na terenie miasta.

Zakończono  budowę krytej  pływalni  miejskiej  przy  pl.  Evry  w Nowym Targu  –  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.
Po  przeprowadzeniu  rozruchu  w dniu  17.03.2014 roku,  został  dokonany odbiór  końcowy
zadania i obiekt został przekazany do użytkowania Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji
w Nowym Targu.
Na realizacje zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 5 040 000 zł.

Z samego basenu w roku 2014r. korzystało ok. 149 tys. osób.

I.3.10.  Instalacja  kontenerowego  lodowiska  na  płycie  Rynku  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą  .

W sezonie zimowym od grudnia 2013 r. do kwietnia 2014 r. zostało zainstalowane lodowisko
kontenerowe na płycie Rynku. W trakcie funkcjonowania tego lodowiska skorzystało z niego
około 20 tysięcy dzieci, młodzieży, dorosłych z Nowego Targu, z okolic a także turystów co
świadczy o dużym stopniu zainteresowania taką formą atrakcji rekreacyjnej.
Wraz  z  lodowiskiem  funkcjonuje  wypożyczalnia  łyżew  oraz  mała  gastronomia  –  kawa,
herbata.
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I.3.11. Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnego.

Obecnie zaniechano realizacji tego zadania przez PPWSZ. Zainicjowano starania o włączenie
PPWSZ  do  planów  inwestycyjnych  związanych  z organizacją  Zimowych  Igrzysk
Olimpijskich  w  2022  roku.  Zgodnie  z  tymi  planami  na  terenie  tzw.  „starego  szpitala"
przewidziana była budowa wioski olimpijskiej, której obiekty po zakończeniu igrzysk miały
zostać przekazane Uczelni do wykorzystania jako baza sportowa, rekreacyjna i akademicka.
Jak wiadomo po rezygnacji,  w wyniku przeprowadzonego referendum,  miasta  Krakowa z
organizacji ZIO 2022 kandydatura Polski dotycząca organizacji Igrzysk została wycofana.
Zgodnie  z  deklaracjami  PPWSZ  będą  czynione  starania  dotyczące  realizacji  obiektu
dydaktyczno-badawczego  oraz  hali  widowiskowo-sportowej  zgodnie  z  ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 Dział przy udziale
środków zewnętrznych  w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
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CEL STRATEGICZNY NR II

Budowa Marki Nowotarskiej

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny II
Budowa Marki Nowotarskiej

Ilość zadań
operacyjnych

Charakter
zadań

operacyjnych

Zadania wdrożone i
realizowane

2012-2013 2014

II.1 Rozwijanie systemu promocji
turystycznej Nowego Targu

6 ciągły 3 6

II.2 Kreowanie specyficznych produktów
lokalnych

3 ciągły 2 3

II.1. Cel operacyjny – Rozwijanie systemu promocji turystycznej Nowego Targu

Zadania

II.1.1. Wypracowanie jednolitego wzorca dla materiałów promocyjnych.

Opracowano stylistycznie  i  kolorystycznie  logotyp  dla  hasła  marketingowego  Nowy Targ
możliwości oraz  Nowy  Targ  Trzyma  Formę.  Opracowano  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 w kraju i zagranicą. Zadanie realizowane 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 w następujących projektach:
• Szlak Gotycki, Solny;
• Szlak 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
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określa firmę, by ją odróżniać na rynku i chronić przed konkurencją. Kreowano dwa kierunki
w ramach promocji turystycznej „Miasto ze smakiem”: 
Podhalański  Szlak  Bacówkowy,  czyli  podróż  po  przysmakach  regionalnych  opartych  na
produktach owczych – oscypek, bundz, bryndza. 
Nowotarski Szlak Lodowy, wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. 

W ramach promocji  turystycznej  Miasta  opracowano i  wyprodukowano ceramiczne kubki
tematyczne  (bacówki,  lody,  Bieg  podhalański,  Jarmark  podhalański,  Miasto  przyjazne
rowerzystom,  św.  Katarzyna,  św.  Anna)  Z  innych  produktów  wsparcia  marketingowego
wykonano: podkładki pod myszkę komputerową, smycze, długopisy, zakładki (lody, kościół
św.  Anny,  kościół  św.  Katarzyny),  Izba  Zimnej  Wojny  i  Socjalizmu,  ścieżki  rowerowe,
Rezerwat Bór na Czerwonem, krówki reklamowe, reprinty starych kart pocztowych, mapy,
mapki rowerowe.

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. 
Magazyn TVP Kraków „Ślizg”, 6 emisji x 20 minut w telewizji regionalnej TVP Kraków,
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), produkcja filmów: o Tadeuszu Błażusiaku z TVP pt.
„Taddy z Nowego Targu”  oraz filmu pt. Nowy Targ Miasto Św. Katarzyny emitowanego
podczas programu Wiara i Życie – telewizja Regionalna TVP Kraków.

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, portal
społecznościowy ( www.facebook.com/umnowytarg, www.facebook.com/itnowytarg).

23

http://www.facebook.com/umnowytarg


II.2. Cel operacyjny – Kreowanie specyficznych produktów lokalnych

Zadania

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 – 19 stoisk wystawienniczych, ok. 6 000 uczestników.
Jarmark  podhalański  –  65  stoisk  handlowych  w  tym  55  stoisk  rzemieślników  i twórców
ludowych, 3 stoiska z prezentacją rękodzieła na żywo, ok. 16 000 uczestników.
Pozostałe zostały omówione w opisie realizacyjnym II.1.4.

II.2.2. Opracowanie oferty turystyki aktywnej i oferty sportowej dla różnych grup 
odbior  ców  .

- oferta Rowerowego szlaku na Turbacz 
- oferta ścieżek rowerowych 
- oferta tras narciarskich  i biegowych
- oferta szlaku nordic walking

Ofertę publikowano za pomocą mediów (prasa), mediów elektronicznych oraz internetowych 
narzędzi mobilnych oraz materiałów poligraficznych. 

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. W 2014r. przyznano  
dotacje na następujące dyscypliny:

Dyscyplina Wysokość wsparcia

Hokej 54 000 zł

Unihokej 7 000 zł 

Tenis stołowy 26 500 zł 

Piłka nożna 20 000 zł 

Siatkówka 10 500 zł
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III - Priorytetowy kierunek rozwoju: KAPITAŁ SPOŁECZNY

CEL STRATEGICZNY NR I

Rozwój kapitału społecznego

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny I
Rozwój kapitału społecznego

Ilość zadań
operacyjnych

Charakter
zadań

operacyjnych

Zadania wdrożone i
realizowane

2012-2013 2014

I.1 Zapewnienie optymalnej bazy
lokalowej oraz wysokiej jakości usług
edukacyjnych w szkołach miejskich

6 ciągły 4 4

I.2 Wspieranie aspiracji edukacyjnych
społeczności lokalnej

3 ciągły 1 3

I.3 Wzrost znaczenia kultury jako
czynnika rozwoju społeczności

lokalnej oraz propagowanie
dziedzictwo kulturowego miasta i

subregionu podhalańskiego

11 ciągły 8 11

I.4 Rozwój funkcji ośrodka naukowego 2 ciągły 2 2

I.5 Polityka długofalowej współpracy z
organizacjami pozarządowymi

1 ciągły 1 1

I.6 Podnoszenie jakości świadczonych
usług publicznych

2 ciągły 2 2

I.1.  Cel  operacyjny  –  Zapewnienie  optymalnej  bazy  lokalowej  oraz  wysokiej
jakości usług edukacyjnych w szkołach miejskich

Zadania

I.1.1.      Podnoszenie standardu technicznego i wyposażenia placówek edukacyjnych – 
modernizacja bazy, rozbudowa systemów informatycznych, wyposażenie 
w     nowoczesne środki dydaktyczne i techniczne.

W  ustawowych  obowiązkach  miasta  pozostaje  prowadzenie  różnych  form  wychowania
przedszkolnego,  szkół  podstawowych  i  gimnazjów.  Podstawowym  warunkiem  realizacji
zadań  oświatowych  jest  baza  lokalowa.  Zdania  oświatowe  miasto  realizuje  w  sposób
bezpośredni  jak  i  pośredni.  Dwa  publiczne  przedszkola,  sześć  publicznych  szkół
podstawowych  i  dwa  publiczne  gimnazja  funkcjonują  w  9  obiektach  wchodzących  do
zasobów komunalnych miasta. Stan techniczny i estetyczny tych obiektów – dzięki stałym,
corocznym nakładom jest co najmniej dobry. W roku 2013 uruchomiono nową siedzibę SP
Nr 4. Nowoczesny budynek szkoły posiada 15 sal lekcyjnych, 2 pracownie przedmiotowe,
2 sale  gimnastyczne  i  jest  kompleksowo  wyposażony  w  sprzęt  komputerowy  oraz
multimedialny.  Posiada  także   pomieszczenia  świetlicy  i  stołówkę.  W  roku  szkolnym
2013/2014  I  2014/2015   nie  podejmowano  działań  inwestycyjnych  w  zakresie  budowy
obiektów szkolnych, ale w 2014r. usunięto zaistniały problem niewystarczającej podaży wody
do obiektu szkoły podstawowej Nr 4 na Niwie, budując 2 studnie głębinowe. W tymże też
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roku (2014r) oddając do użytku dla mieszkańców miasta pływalnie i nowoczesne stadiony
przy ul. Kolejowej i Al. Tysiąclecia w sposób pośredni przyczyniono się optymalizacji bazy
na której  dzieci  i  młodzież  szkolna może podnosić  swoją kondycję  fizyczną i  doskonalić
umiejętności sportowe. Zwolniony obiekt Szkoły Podstawowej Nr 10 przy ul. Klikuszówka
wykorzystano na cele edukacyjne, udostępniając go osobie fizycznej na działalność punktu
przedszkolnego.  Przy  SP Nr  2,  Nr  3  i  Gimnazjum Nr  1  w Nowym Targu  wybudowano
wielofunkcyjne boiska sportowe w ramach programu „Orlik”, a SP Nr 2, Nr 3 i SP Nr 5 place
zabaw dla dzieci i uczniów klas „0” oraz I-III. W okresie realizacji zadań strategii czyniono
stałe  coroczne nakłady na poprawę bezpieczeństwa i  estetyki  na zewnątrz  jak i  wewnątrz
obiektów szkolnych.  Czynione działania  zapewniały sprawność i funkcjonalność obiektów,
których stan nie budził większych zastrzeżeń służb budowlanych i sanitarnych.

Zwiększenie  stanu  posiadania  nowoczesnych  środków  technicznych  będących  pomocami
dydaktycznymi  (komputery,  tablice  interaktywne  itp.)  oraz  zbiorów  bibliotecznych.  Na
koniec roku szkolnego 2013/2014  osiągnięto następujący stan posiadania:  375 komputery
(w tym 215 dla uczniów, 62 projektory multimedialne, 42 tablice interaktywne, 33 telewizory
pow. 28”,  10 rzutników,  5 kamer  video,  54 odtwarzacze  DVD, 24 kserokopiarki,  95.961
wolumenów  bibliotecznych.  Z  uwagi  na  duże  zaangażowanie  miasta  w różnego  rodzaju
przedsięwzięcia  m.in.  budowę  krytej  pływali  (która  służy  już  edukacji  w ramach  zadań
programowych jak i dodatkowych) w 2014r. działania szkół ukierunkowane były na działania
w zakresie li tylko odnowienia, a nie zwiększenia stanu posiadania w zakresie nowoczesnych
środków dydaktycznych.

Utrzymanie adekwatnego do potrzeb poziomu wydatków dla funkcjonowania 2 publicznych
przedszkoli,  6  szkół  podstawowych  i  2  gimnazjów  oraz  działalności  niepublicznych
przedszkoli. Na działalność powyższym w 2013r. wydatkowano 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.  W  2014r.  na edukację wydatkuje się  ok.  30.135.329 zł.
Poziom nakładów finansowych uznać należy za dobry w aktualny warunkach budżetowo-
finansowych miasta. W 2014r. w ramach oświatowych wydatków miasta pojawiła się także
dotacja do niepublicznego gimnazjum.

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 W 2013r kwotę 130.029 zł, a w 2014r. kwotę 132.000 zł. W ramach systemu
doskonalenia zawodowego w dużym zakresie wspomagano nauczycieli w odbywaniu studiów
podyplomowych  na  kierunkach  jakie  wynikały  z  aktualnych  potrzeb  nowotarskiej  szkoły,
a wynikających z czynionej ewaluacji procesu nauczania i wychowania.

Wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej:
2013 -  5  szkół  uzyskało  w skali  punktowej  wartość  wyższą  niż  średnia  wojewódzka,

2 wyższą niż średnia właściwa dla szkół w powiecie,
2014 -  5  szkół  uzyskało  w skali  punktowej  wartość  wyższą  niż  średnia  wojewódzka,

1 powyżej średniej właściwej dla szkół w powiecie,
Liczba  uczniów zajmujących  wysokie  miejsce  w konkursach i  olimpiadach kuratoryjnych
i ogólnokrajowych:

2013- 10
2014- 15
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I.1.2. Budowa nowych sal gimnastycznych przy Gimnazjum nr 1 i 2.

W roku 2014 nie podjęto tego działania z uwagi na ograniczenia budżetowe. Budowa nowej
sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej na
lata 2015-2024 do realizacji w roku 2016-2017.

I.1.3.  Współpraca  w  prowadzeniu  zajęć  przygotowujących  młodzież  do  życia
w     warunkach globalizacji i konkurencji na rynku pracy.

Utworzono w gimnazjach 2 stanowiska doradców zawodowych dla uczniów.
Oba gimnazja  prowadzone przez  miasto  Nowy Targ  uczestniczyły  w 2014r.  w Festiwalu
Zawodów.

Liczba uczniów biorących udział w prelekcjach szkolnych:
2014r. – 200.

I.1.4. Intensyfikacja nauczania języków obcych w szkołach miejskich: profesjonalne
wyposażenie sali językowych – wykorzystanie interaktywnych 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).

Z  uwagi  na  ograniczenia  finansowe  nie  udało  się  w  okresie  sprawozdawczym  wdrożyć
miejskiego  (samorządowego)  programu  doskonalenia  umiejętności  językowych  wśród
uczniów.  Intensyfikację  nauki  języków obcych odbywała się więc poprzez udostępnianie
przez szkoły gminne bazy lokalowej dla podmiotów zewnętrznych, co miało i ma  miejsce
w Gimnazjum  Nr  2  w  zakresie  doskonalenia  umiejętności  języka  angielskiego  i  języka
niemieckiego. Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 3 podjęły współpracę międzynarodową uczniów
i nauczycieli z miastem Radevormwald dla pogłębiania umiejętności językowych. W 2013r.
dzieci  z Nowego Targu gościły  w Niemczech,  a  w 2014r.  delegacja  z  tego kraju gościła
w Nowym Targu. Nowoczesną pracownię językową zbudowano w Szkole Podstawowej Nr 4
w Nowym Targu. We wszystkich szkołach  wdrożono interaktywne metody uczenia języków
obcych. Oba gimnazja wystawiają na scenie w MOK przedstawienia w języku obcym. Do
stałego  kalendarza  imprez  kulturalnych  Nowego  Targu  wszedł  współorganizowany  przez
Gimnazjum Nr 1 Festiwal piosenki Angielskiej. W 2014 r. współpraca kulturalna i językowa
została  rozszerzona poprzez  działania  MOK i  SP Nr  4  o  uczniów z Ukrainy.  W ramach
Budżetu  Obywatelskiego  poparto  obywatelski  projekt  zwiększonej  liczby  godzin  zajęć
z języka  angielskiego  w  SP  Nr  11  ale  nie  uzyskał  on  właściwego  wsparcia  w  ramach
głosowania.

1. Ilość interaktywnych sali językowych: 2013-1 sala, 2014 - 1 sala
2. Ilość uczestników biorących udział w wymianie językowej: 2014-20 uczniów,
3. Ilość różnorodnych form nauczania  języków obcych: 4 tj. szkoła – zajęcia programowe,

zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, wymiana językowa, 
4. Ilość laureatów konkursów językowych: 2013 – 1, 2014 – 2.
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I.1.5.  Stworzenie  systemu  naboru  selekcji  oraz  budowy  silnego  zaplecza
organizacyjnego  sportu  dzieci  i  młodzieży  na  bazie  powstających
i     modernizowanych obiektów sportowych.

Utworzono i prowadzono naukę w  klasach sportowych. Na koniec roku szkolnego 2012/2013
funkcjonowało w szkołach miastach  5 klas sportowych, w tym  4 klasy o profili hokej na
lodzie oraz 1 klasa o profilu piłka koszykowa. Od roku szkolnego 2013/2014 funkcjonuje
klasa  łączona  w zakresie  piłki  nożnej  i  narciarstwa  klasycznego.  W 2014r.  nie  udało  się
- pomimo  rekrutacji  -  utworzyć  kolejnych  klas  sportowych  o  profilu  hokej  na  lodzie  co
spowodowało,  że stan tych klas w roku szkolnym 2014/2015 był  następujący:  2 klasy SP
Nr 11 – hokej na lodzie, 1 klasa SP Nr 2 – biegi narciarskie i piłka nożna, 1 klasa Gimnazjum
Nr 2 – hokej na lodzie.  Pomimo dokonanego naboru nie udało się także skompletować klasy
o profilu piłka nożna w funkcjonującym w Nowym Targu prywatnym gimnazjum. 

Dla  lepszego  skoordynowania  działań  we  wskazanym  w  pkt.1  zakresie  wypracowano
w listopadzie  2014r.  projekt  przyszłego  porozumienia  z  MMKS  „Podhale”  w  sprawie
współdziałania  w  tworzeniu  klas  sportowych  i  popularyzacji  sportu  w  Nowym  Targu.
Podpisanie tego dokumentu winno nastąpić w I kwartale 2015r.

1. Ilość klas sportowych: Rok szkolny 2013/2014 – 4, 2014/2015 – 4
2. Ilość  uczniów  korzystających  z  nowych  obiektów  sportowych  –  brak  danych

szczegółowych (ok. 2500 uczniów)

I.1.6.  Aktywne  współuczestnictwo  w  działaniach  na  rzecz  poszerzania  oferty
edukacyjnej na szczeblu ponadgimnazjalnym i dostosowania profili nauczania
do potrzeb rynku pracy.

Zadanie nie było realizowane przez Miasto Nowy Targ.
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I.2. Cel operacyjny – Wspieranie aspiracji edukacyjnych społeczności lokalnej

Zadania

I.2.1.      Wspieranie działań na rzecz edukacji dorosłych oraz aktywności społeczno-
zawodowej.

Uniwersytet Trzeciego Wieku 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. 
Związek  Emerytów  i  Rencistów  przy  współpracy  z  miastem  w 2014r.  uczestniczył  w  1
projekcie  pn.  „Seniorzy  aktywni  na  rzecz  swych  wspólnot  lokalnych”,  realizowanym  w
ramach działań Związku Gmin Małopolskich.
1. Ilość dorosłych biorących udział w procesach kształcenia i  modelowania zawodowego –

20 osób
2. Ilość inicjatyw edukacyjnych dla dorosłych – 2 

I.2.2. Wspieranie uczniów w osiąganiu dobrych wyników w nauce oraz pozyskiwaniu
umiejętności  –  realizacja  programów w ramach Kapitału  Ludzkiego  i  innych
programów społecznych.

Wzmocnienie procesu nauczania w szkołach poprzez zajęcia dodatkowe. 
W  okresie  realizacji  zadań  strategii  realizowano  we  współpracy  Małopolskim  Centrum
Doskonalenia  Nauczycieli  projekt  pn.  DiaMent  dla  60 uczniów z Nowego Targu (zajęcia
z matematyki,  polskiego,  przyrody,  język angielski,  przedsiębiorczość  -   pozyskano sprzęt
komputerowy za 8.000 zł.), a  także projekt pn.” Indywidualizacja procesu nauczania uczniów
klas I-III w szkołach podstawowych w Nowym Targu (W ramach tego projektu realizowano
zajęcia w 8 blokach tematycznych, w 99 grupach zajęciowych przez okres 2 lat dla łącznie
1093  uczniów  i  uczennic.  Na  realizację  projektu  wydatkowano  kwotę  257.603  zł.).  Inną
formą wsparcia szkół w procesie uczenia były zajęcia dodatkowe w zakresie nauki jazdy na
nartach  biegowych  i  zjazdowych,  nauki  pływania.  Zajęciami  w  przedmiotowym  zakresie
w 2014r.  objęto  486 uczniów i  uczennic.  Na powyższy  cel  pozyskano  łącznie  54  745 zł
z Województwa Małopolskiego i Ministerstwa Sportu. Wspólnie z Polską Akademią Nauk
w Warszawie realizowano program pn. „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauki matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod
i technologii – EDUSCIENCE” dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu, w ramach
którego zorganizowano w maju 2014r. Festiwal Nauki. W każdej szkole prowadzonej przez
miasto  Nowy  Targ  prowadzone  były  także  zajęcia  pozalekcyjne  w  ramach  obowiązków
nauczycieli  wynikających z art.42 ustawy Karta Nauczyciela (469 godzin tygodniowo tzw.
karcianych)  oraz  387  tygodniowo  godzin  zajęć  dodatkowych  (średniorocznie)  w zakresie
plastyki, sztuki, muzyki, sportu realizowanych w ramach godzin zajęć dodatkowych płatnych
przez miasto. Z inicjatywy szkół realizowane były także programy edukacyjne i sportowe z
wykorzystaniem środków UE będących  w dyspozycji  Euroregionu  „Tatry”.  W SP Nr  11
realizowano projekty pn. „Szkoła charakteru” i pn. „Baw i ucz się w Euroregionie” w obu
projektach udział brało ponad 130 uczniów i uczennic. SP Nr 5 uczestniczyła jako partner
w projekcie edukacyjnym pilotowanym przez stronę Słowacką.
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System stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - wdrożony zarządzeniem burmistrza Miasta
Nowy Targ w ramach którego w 2013r. wręczono 108 stypendiów jednorazowych w kwocie
po 183 zł., na łączną kwotę ponad 19.000 zł, a w 2014r. dla  118 uczniów na kwotę 21.594 zł.

System corocznych nagród i wycieczek dla uczniów o najlepszych wynikach w nauce,  na
sprawdzianie  na  zakończenie  szkoły  podstawowej  i  egzaminie  gimnazjalnym.  W  2013r.
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.
W 2014 r.- nagrody burmistrza – 103 uczniów i uczennic. 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.  W 2014r. z uwagi na brak finansowego zabezpieczenia nie podjęto kontynuacji
tego przedsięwzięcia, ale udało się planistycznie zabezpieczyć w tym roku środki na tą formę
nobilitacji uczniów zdolnych w 2015r.

System stypendiów szkolnych i wsparcie w ramach programu „wyprawka”. W 2012r. pomoc
udzielono w ramach stypendiów szkolnych dla 325 uczniów na kwotę 250.171 zł, a wyprawki
szkolnej dla 296 uczniów  na kwotę 75.707 zł. W 2013r. pomocą stypendialną objęto 291
uczniów i uczennic, przewidywana kwota wydatków ok. 290.000 zł, a wyprawką szkolną 549
uczniów i uczennic, przewidywane wydatki w kwocie 152.815 zł. W 2014r. na powyższy cel
wydatkowano  313.699  przyznając  387  stypendiów  szkolnych  i  kwotę  151.041  zł  na
zabezpieczenie  531  uczniom wyprawki.  Uczniom z  rodzin  wielodzietnych  4+  w  ramach
projektu pn. ”Pierwszy dzwonek” przyznano 208 jednorazowych pomocy, w kwocie 150zł.

Ukierunkowany na mniejszości  etniczne  system refundowania  rodzicom kosztów edukacji
dzieci.  W 2013.r  pomoc  udzielono  pomocy  w  opłacie  za  przedszkole  dla  2  uczniów,
w zakupie podręczników – łączna kwota pomocy 5.370 zł. W 2014r. uczniowie romscy objęci
byli pomocą na zasadach ogólnych (w ramach wyprawki szkolnej, stypendiów szkolnych)

Ilość uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce.
2013 – 419 świadectw z wyróżnieniem,
2014 – 472 świadectwa z wyróżnieniem.

I.2.3.  Wspieranie  tworzenia  systemów  usług  edukacyjnych  (szkolenia  dla  różnych
grup  społecznych,  e-learning)  mających  poprawić  umiejętności  stosowania
technologii informatycznych  przez mieszkańców.

Strefa WiFi na Rynku, w Parku Miejskim oraz w nowym parku przy ul. Wojska Polskiego –
dawne miasteczko komunikacyjne.
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I.3.  Cel  operacyjny  –  Wzrost  znaczenia  kultury  jako  czynnika  rozwoju
społeczności  lokalnej  oraz  propagowanie  dziedzictwo
kulturowego miasta i subregionu podhalańskiego.

Zadania

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 Hyrni – „Po odpuście pod Turbacem”.
Program umożliwił poznanie i rozsmakowania się w specjałach podhalańskich pszczelarzy,
piekarzy,  wędliniarzy,  baców i  cukierników.  Na scenie  odbywały  się  koncerty  estradowe
kapel  ludowych  i  popularnych  zespołów  muzycznych.  Podobnie  jak  w  latach  ubiegłych
wydzielone zostały specjalnie strefy, na których 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, występy i programy zespołów regionalnych z Nowego Targu (Mali
Hyrni, Mali Śwarni, Śwarni Miejska Orkiestra Dęta) i zza granicy; strefa sportowa (pokazy
piłkarskie, trialowe, piknik snowbordowy);  strefa rodzinna (warsztaty plastyczne, techniczne
i kukiełkowe, spektakle teatralne);  stoiska handlowe; eJarmark – turnieje gier e-sportowych;
w tym także specjalna aplikacja na smartfony. 

I.3.2. Kontynuacja oraz rozwój wydarzeń kulturalnych o zasięgu subregionalnym. 

Krajobraz Górski 
Prestiżowy  fotograficzny  konkurs  pod  patronatem  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego,  Marszałka  Województwa  Małopolskiego,  Wojewody  Województwa
Małopolskiego oraz Burmistrza Miasta Nowy Targ. 
2014 - XXXIV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda. W konkursie
udział  wzięło  112  uczestników  z  całego  świata  (Indie,  Turcja,  Wietnam),  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 przekracza ponad 6000 wejść.

I.3.3.  Organizacja  nowych  imprez  kulturalnych  o  zasięgu  międzynarodowym  –
bazujących  na  lokalnych  tradycjach  –  wykorzystanie  współpracy  z  miastami
partnerskimi.

Koncert chórów miast partnerskich 
Koncert odbył się ramach programu Town Twinning 2014 - Prawa i obowiązki obywateli UE.
Projekt realizowany był z udziałem miast partnerskich Nowego Targu: Kieżmark (Słowacja),
Radevormwald (Niemcy), Evry (Francja). 
Program ukierunkowany jest na działania angażujące mieszkańców i umożliwiające spotkania
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ludzi z różnych części Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i wartości. Przez cztery
dni pobytu grup z zagranicy uczestnicy programu mieli możliwość wymiany doświadczeń,
zawiązania nowych przyjaźni, a także wzmocnienia już tych istniejących. W ramach spotkań
odbyły się dwa koncerty chórów z miast partnerskich: w Kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Nowym Targu oraz na nowotarskim Rynku. Koncerty zorganizowano z okazji 10
rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chórzyści wykonali zróżnicowany repertuar
od pieśni religijnych,  przez utwory operowe Rossiniego i Verdiego, aż po repertuar Edith
Piaf. Nie zabrakło oczywiście europejskiego hymnu czyli „Ody do radości” Beethovena.

I.3.4. Stworzenie ekspozycji dokonań nowotarskich artystów.

W związku z przejęciem przez Bibliotekę Publiczną dodatkowych dwóch pomieszczeń MOK
wyodrębnienie i zagospodarowanie pomieszczenia na cele ekspozycji dokonań nowotarskich
artystów  na  razie  nie  może  zostać  zrealizowane.  W pomieszczeniach  piwnicznych,  gdzie
jeszcze  potencjalnie  jest  miejsce  na  aranżację  ekspozycji,  należałoby  przeprowadzić
adaptacje, remont, bez dodatkowych środków zadanie nie zostanie zrealizowane.

W roku 2014 zrealizowano w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury następujące wystawy
nowotarskich twórców:

l.p. nazwa imprezy termin

1. Janina Tętnowska „Haft” 28 luty 2014

2.
„Czuwaj kiedy światło na górach
daje znak. Wstań i idź” Wystawa

fotografii Marcina Kęska
13 luty 2014

3.
Jacek Dudziński

Między niebem a ziemią
- wystawa fotografii

kwiecień 2014

4.
Nowy Targ 

Czarnobiałe reminiscencje –
wystawa zbiorowa

Czerwiec 2014

5.
3x inspiracje wystawa

fotograficzna Tomasza Chowańca
Lipiec 2014

6.
38. ATP wystawa

pokonkursowa/zbiorowa/
Listopad  2014

7. Trzypokoleniowa pasja 4 Listopad 2014

8.
To i owo 

Justyna Karolina Gałązka
27 Listopad/Grudzień

2014

Razem 36 000 widzów
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Wystawy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, 
Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego

Lp. nazwa imprezy termin

Ilość
uczestników

bezpłatn
ie

z
biletami

1.
Nowy Targ w latach 60 i 70

XX wieku. Fotografie Adolfa
Szpytmy

17.05.2014 do
17.06.2014 i
9.07.2014 do
27.08.2014

783 362

1.
Wiktor Ignacy Gutowski –

życie i twórczość
28.08.2014
-22.10.2014

227 100

Razem 1010 462

I.3.5.  Udział  w tworzeniu wydawnictw,  filmów,  programów TV, dokumentujących
podhalańskie tradycje.

Coroczna edycja Almanachu Nowotarskiego

Realizacja filmu o Tadeuszu Błażusiaku – „Taddy z Nowego Targu”. 

Realizacja filmu pt. Nowy Targ Miasto Św. Katarzyny

I.3.6.  Dalszy  rozwój  bogatej  (różnorodnej,  zdywersyfikowanej,  dostosowanej  do
potrzeb  odbiorców)  oferty  wydarzeń  kulturalnych  bazujących  na  lokalnych
tradycjach.

 Wśród czołowych imprez bazujących na lokalnych tradycjach zaliczyć należy Małopolski
Festiwal Smaku, półfinał w Nowym Targu.

Do udziału  w Festiwalu  zgłaszać  się  mogą  zarówno firmy,  jak i  osoby fizyczne,  a  także
stowarzyszenia.  Istotne,  by  spełniały  podstawowe  kryterium,  tj.  zaprezentowały  unikalny
produkt czy danie własnego wyrobu, a następnie poddały się ocenie jury oraz publiczności.
Jurorzy konkursowi, wśród których znajdują się znamienici  szefowie kuchni oraz eksperci
kulinarni wskazują najlepsze wyroby i producentów z Małopolski. Publiczność  w plebiscycie
głosuje wedle kategorii:  ekologiczne  przysmaki,  tradycyjne  specjały,  smakołyki  z legendą
oraz  potrawy  „jak  u  mamy”.  Grand  Prix  Małopolskiego  Festiwalu  Smaku  to  nie  tylko
honorowe  wyróżnienie,  ale  istotna  rynkowa  rekomendacja  firm  i  produktów,  którą
mieszkańcy regionu kierują się podczas zakupów.

Szacuje się, że półfinał odwiedziło około 4500 osób.

 XIV Jarmark Podhalański
Kolejna  14 już edycja Jarmarku Podhalańskiego  odbywała się w dniach od 22 do 24 sierpnia
2014r.  Impreza  plenerowa,  na  którą  co  roku przybywają  rzesze  turystów odwiedzających
region  Podhala,  swoje  tradycje  wiąże  z  jarmarkami,  które  to  z  woli  króla  Kazimierza
Wielkiego  odbywają  się  w  Mieście  od  czasów  średniowiecznych.  Nowy Targ  leżący  na
skrzyżowaniu  szlaków  handlowych  czerpał  z  tego  dobrodziejstwa  oczywiste  korzyści,
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dodatkowo  rozwój  handlu  umożliwiały  przywileje  królewskie.  Największym  placem
handlowym  w  Mieście  był  Rynek,  choć  zarówno  dzisiaj  jak  i  w  XIXw.  targowiska
znajdowały  się  w  różnych  miejscach.  Oprócz  handlu  i  rolnictwa  podstawą  nowotarskiej
gospodarki  było  rzemiosło.  Wszystkie  te  elementy  podczas  Jarmarku  Podhalańskiego
stanowią główną oś imprezy.
Co roku  wśród licznych straganów z najrozmaitszymi produktami, swoje wyroby prezentują
twórcy  ludowi,  rzemieślnicy,  artyści.  Jednym  z  unikatowych  elementów  imprezy  jest
plenerowe  Muzeum,  w  którym  pokazujemy  zabytkowe  przedmioty  codziennego  użytku
nowotarżan. Centralnym punktem rozległego terenu imprezy jest scena, na której prezentują
się  zespoły  regionalne  z  Polski  i  zaprzyjaźnionych  miast  europejskich,  wieczorami  zaś
pojawiają się gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
Plac  imprezy  podzielony  jest  na  strefy  aktywności  dla  rodzin,  kupujących,  tych  którzy
szukają  wrażeń  sportowych,  poszukują  dobrej  muzyki  czy  chcą  zaczerpnąć  inspiracji
z podhalańskiego folkloru.

Szacuje się, że XIV Jarmark Podhalański odwiedziło około 20 000 osób.

 Wykaz pozostałych imprez kulturalnych bazujących na lokalnych tradycjach.

data nazwa organizator
Liczba
widzów

19 stycznia (niedziela)
Dobra Nowina” Jasełka w  wyk. grupy
teatralnej „Perełki Marysi” z Chabówki

Wstęp wolny
UTW, MOK 250

21 stycznia (wtorek)
Nowotarska premiera filmu „Redyk karpacki”
scenariusz i reżyseria Wojciech Jachymiak  

UM 150

25 stycznia (sobota)
Spektakl bożonarodzeniowy

Wstęp wolny
Gimnazjum nr 1 440

1 lutego (sobota)
Kolędowe ostatki z Hyrnymi, w programie

gościnnie wystąpili Tłuchowianie
Wstęp wolny

Hyrni, MOK 200

9 kwietnia (środa) Warsztaty wielkanocne pt. Wielkanocny
kogucik. Podczas warsztatów uczestnicy
samodzielnie wykonują koguta- ozdobę

wielkanocnej palmy. Wstęp 4 zł

MOK, MP 40

12 czerwca (czwartek)

Etnospotkanie "W 200 - lecie urodzin Oskara
Kolberga. Dokonania naukowe,

wystawiennicze i wydawnicze uznane przez
stolice europejskie" wykład Jadwigi Pilch

Wstęp wolny

MOK,MP 20

2 lipca (środa)

Kwiaty ogrodu pienińskiego
Spotkanie autorskie z prof. dr hab. Ludwikiem
Freyem, pracownikiem naukowym Instytutu
Botaniki PAN im. W. Szafera w Krakowie 

Wstęp wolny

MOK 25

13 listopada (czwartek)
Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej im.
Jadwigi Apostoł Staniszewskiej-konkurs

SP Stare Bystre,
MOK, ZP 

440

14 listopada (piątek)
Koncert laureatów

Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej im.
Jadwigi Apostoł Staniszewskiej

SP Stare Bystre,
MOK, ZP

440

18 listopada (wtorek)

Środa z rzemiosłem-warsztaty dla grup
zorganizowanych, pokazy kowalstwa, wyrobu

pantofli oraz garncarstwa
Bilety 5zł od osoby

MOK 120
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25 listopada (wtorek

Spichlerze typu śląsko-spiskiego
w tradycyjnej kulturze Podtatrza - wykład  z
cyklu Etnospotkania, mgr Marek Gotkiewicz

Wstęp wolny

MOK, MP 15

25 listopada (wtorek) „Jego oczami” czyli to, co nie zostało
dopowiedziane w najnowszym dokumencie o

ks. Józefie  Tischnerze - promocja książki 
Wstęp wolny

MOK, ZP 150

9 grudnia (wtorek)
Warsztaty Świąteczne
zgłoszenia grupowe

MOK, MP 60

Razem 2350

 Internetowa Galeria Amatorów – prezentacja 38 twórców, MOK Nowy Targ. 

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

 W roku 2014 na XIV Jarmark Podhalański zostało zaproszonych 44 twórców ludowych
z regionu Podhala,  Małopolski  i  innych  regionów Polski,  w pokazach rzemieślniczych
wzięli  udział:  garncarz,  kowal,  wytwórca  zabawek  ludowych,  koszyków  wiklinowych
oraz wytwórca świec z wosku pszczelego.

 W ramach środy z rzemiosłem zaprezentowano garncarstwo, pantoflarstwo i kowalstwo.
Znakomici fachowcy, mistrzowie w swoich zawodach przyjechali do Nowego Targu by
podzielić się swoją wiedzą, warsztatem i umiejętnościami z najmłodszymi.

Barwnie opowiadali  o zawodzie i  uprawianych technikach rzemieślniczych.  Uczniowie
mogli zasiąść przy kole i spróbować wytoczyć naczynie na kole garncarskim, wziąć igłę w
rękę  i  zdobić  skórzane  pantofle  ,a  także  ująć  młot  w  dłonie  i  kawałek  surowej  stali
zamienić w dzieło.

Nasi rzemieślnicy:

Edward Gacek /garncarz/ z Rabki-Zdroju
Janina i Zdzisław Kulowie/ zajmują się wyrobem pantofli/ z Cichego
oraz Marek Mazur /kowal/ z Zakopanego

 W  roku  2014  został  kolejny  już  XXXVIII  raz  zorganizowany  Konkurs  Amatorskiej
Twórczości  Plastycznej.  Temat przewodni  „Od Adwentu przez Gody i  kolędy,  Święto
Trzech Króli po zapusty- obrzędy i zwyczaje podhalańskie”.
Cele konkursu:
1. Wybór najlepszych amatorskich prac plastycznych i nagrodzenie ich autorów.
2. Pogłębienie znajomości dzieł mistrzów malarstwa i rzeźby.
3. Popularyzacja  amatorskiej  twórczości  plastycznej  poprzez  organizowanie  wystaw

pokonkursowych oraz wystaw indywidualnych laureatom konkursu.
4. Gromadzenie  w  zbiorach  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  najciekawszych  prac

plastycznych i prezentacja ich na wystawach.
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Przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach

Kategoria  ludowa

rodzaj nagrody
imię i nazwisko

autora
miejsce

zamieszkania
tytuł pracy

sposób
wykonania

I miejsce
Zdzisław 
Słonina

Świątniki Górne Zestaw prac
malarstwo na

szkle

II miejsce Władysława Bronicka Wadowice Szopka Betlejemska
rzeźba

malowana

III miejsce
Marek 

Bychawski
Kraków Zestaw prac

rzeźba
malowana

wyróżnienie
Anna 

Bogucka
Zakopane Św. Mikołaj

malarstwo na
szkle

Kategoria  nieprofesjonalna

rodzaj nagrody imię i nazwisko autora
miejsce

zamieszkania
tytuł pracy

sposób
wykonania

I miejsce Małgorzata Bagińska Myślenice
Od Adwentu przez Gody

i Kolędy
olej

II miejsce Liliana Pleńkowska Żywiec Dziad noworoczny
malarstwo
na szkle

III miejsce Elżbieta Niemiec Gronków Majówka Góralska ziarna

wyróżnienie Bożena Gąsienica Byrcyn Zakopane Kozice gobelin

wyróżnienie Małgorzata Majka Wieliczka
Wejście do kościoła św.

Barbary w Krakowie
akwarela

wyróżnienie Nino Aydinowicz Kraków Na Roraty pastel

Dodatkowo został przygotowany katalog prac nagrodzonych i wyróżnionych  w ilości 200 szt.
Jest on również dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.mok.nowytarg.pl

 Pod patronatem Burmistrza Miasta po raz 23 miały miejsce „Nowotarskie prezentacje”
wielopokoleniowych  dokonań  artystów  w  Galerii  BWA  „Jatki”.  Udział  wzięło  46
artystów prezentując różne nurty sztuki w indywidualnych technikach plastycznych.  W
ciągu miesiąca wystawę w Nowym Targu oglądnęło 780 osób widzów. 
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I.3.8. Stworzenie oferty wystawowej prezentującej tradycje gospodarcze regionu (np.
historia  kożucha,  tradycje  produkcji  oscypka)  prezentowane  podczas  imprez
kulturalnych,  targowych  i  sportowych  odbywających  się  w  mieście;
Opracowanie projektu nowotarskiego stoiska wystawowego (targowego).

 W Muzeum Podhalańskim znajduje się wystawa stała  ,która w części  poświęcona jest
kuśnierstwu  -  rzemiosłu  mającemu  odległą  historię.  Przywileje  cechowe  kuśnierze
w Nowym  Targu  otrzymali  w  1624  r.  Systematycznie  rosła  ilość  kuśnierzy,  dzięki
sprzyjającym warunkom tj. rozwijającej się hodowli owiec i jarmarkom na które spędzano
duże ilości owiec i kóz. W XIX wieku był to najliczniejszy cech (w mieście pracowało 79
kuśnierzy). Rzemiosłem tym zajmowały się całe rodziny. Tradycje przetrwały do dzisiaj.
Narzędzia, które pokazujemy służyły do rozciągania skór i do ich czyszczenia np. kosa
kuśnierska,  szkafy,  łopatka.  Skóry  dawniej  wyprawiano  mąką  jęczmienno-żytnią,
farbowano na brązowy kolor korą dębową. Często kożuchów nie barwiono, zostawiano
naturalny  kolor  skór.  Na  wystawie  przedstawiamy  kożuszek  nie  barwiony  i  serdak
wyszywany, aplikowany czerwoną skórą.

W roku 2014 stałą wystawę w Muzeum obejrzało 4723 osób.

 W roku 2014 w ramach XIV Jarmarku Podhalańskiego zorganizowana został  wystawa
plenerowa poświęcona nowotarskim Jarmarkom oraz skansen.
Podczas 14. Jarmarku Podhalańskiego powstał skansen na rynku w okolicach kapliczki
św. Jana Kantego. Ekspozycja ze zbiorów MOK, Muzeum Podhalańskiego przygotowana
była  z rozmaitych  zabytkowych  sprzętów.  Zwiedzający  zobaczyli  jakimi  narzędziami
posługiwali się dawniej mieszkańcy Podhala pracując w gospodarstwie i na roli. 
Wśród nich osobliwe drewniane sprzęty: pług, grabie, łopaty i stępy wykonane z jednego
kloca drewna. Przypomnieliśmy o uprawie lnu (jeszcze na początku XX wieku zasiewano
go prawie  w każdym  gospodarstwie)  pokazując  narzędzia  do  obróbki  lnianych  łodyg:
międlice, kilofy, kołowrotki do przędzenia nici.
Były  też drewniane, gospodarcze wozy, którymi zwożono zboże z pola i skrzynia - sąsiek
w której je przechowywano. 
W  skansenie  można  było  się  zaznajomić  ze  sposobem  wytwarzania  wyrobów
rękodzielniczych  i  sztuki  ludowej.  Jedną  z  atrakcji  Jarmarku  były  pokazy  ginących
zawodów: garncarza, świecownika, wytwórcy zabawek, kowala, plecionkarza.
Obok skansenu rękodzielnicy mieli stoiska na których nie tylko można było podziwiać
i kupić wyroby, ale podpatrzeć ich przy pracy i wziąć czynny udział w pokazie.
Edward Gacek, garncarz nie tylko zaoferował swoje dzieła, ale  pokazał jak wytwarza się
z gliny naczynia na kole garncarskim.
Władysława  Korona,  świecownik  dała  cztery  pokazy  wyrobu  świec  metodą
średniowieczną  z  prawdziwego  pszczelego  wosku.   Chętni  mogli  własnoręcznie  odlać
z wosku świece.
Łukasz  Mentel  kontynuuje  XIX  w.  tradycje  tworzenia  drewnianych  zabawek.
Zademonstrował  swoje  umiejętności  rzeźbienia  i  malowania  drewnianych  ptaszków,
wózków, koników na kółkach.
Marek Mazur, kowal pokazał jak za pomocą prostych narzędzi: kowadła, młota, żelazo
zamienić w pożądany przedmiot.
Maria  i  Daniel  Polańscy  zajmują  się  rzemiosłem dawniej  bardzo  rozpowszechnionym
czyli wyplataniem koszy i naczyń z wikliny. Pokazali różne techniki plecionkarskie.
Zwiedzanie  skansenu  i  udział  w  pokazach  da  uczestnikom  możliwość  wzbogacenia
wiedzy o codziennym życiu mieszkańców Podhala sprzed 100 lat.
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Podczas  XIV Jarmarku  Podhalańskiego  można  było  zobaczyć  wystawę  plenerową  pt.
„Nowotarskie jarmarki”. 
Był to cykl zdjęć pokazujący jarmark  od lat 30- tych do 70 – tych XX wieku.  W tym
fotograficznym  reportażu  widać  kupujących  i  sprzedających  produkty  pochodzące
z warsztatów rzemieślniczych i gospodarstw wiejskich, rytuały związane z targowaniem
się, ożywione relacje miedzy ludźmi.  Na jarmarkach nie tylko handlowano, ale były też
one okazją do spotkań towarzyskich, wymiany informacji.  
Na fotografiach zostały utrwalone trzy place targowe; na rynku, przy ulicy Parkowej i na
Berekach. Wystawa o jarmarkach przeniesie widzów w świat odmienny od współczesnego
bazaru. Większość fotografii jest po raz pierwszy publikowana. Pochodzą one ze zbiorów
Narodowego  Archiwum  Cyfrowego,  Miejskiego  Ośrodka  Kultury,  muzeum
Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego i pana Adolfa Szpytmy.

I.3.9. Organizacja warsztatów z zakresu tańca góralskiego, śpiewu oraz gotowania 
jako specjalistycznej oferty kulturalnej. 

Na terenie Miasta działają następujące zespoły kultywujące tradycje regionalne: 
• Zespół Śwarni, 
• Zespół Mali Śwarni, 
• Zespół Hyrni, 
• Zespół Mali Hyrni
• Zespół Młode Podhale. 

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 Podhalańskiego im.
Czesława Pajerskiego oraz w wersji elektronicznej na http://www.nowytarg.pl/sutor/. 
Natomiast 11 września 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbył się wernisaż
wystawy rzeźb Edwarda Sutora. Wystawa prezentowana była z okazji uroczystego otwarcia
sezonu kulturalnego w Gnieźnie i zbiegła się z 30 rocznicą śmierci autora rzeźb. Podczas
wernisażu  zaprezentowano  również  folder  z  opisem  twórczości  nowotarskiego  Nikifora.
Wystawa  odbiła  się  szerokim  echem  nie  tylko  w  lokalnych  ale  również  ogólnopolskich
mediach.  

I.3.11. Budowa Centrum Produktu Regionalnego z zastosowaniem muzealnych funkcji
interaktywnych  z  uwzględnieniem  tradycji  rzemieślniczych,  handlowych
i     kulturowych Nowego Targu.

Obecnie  trwają  prace  nad  nową  targowicą  gdzie  integralną  część  nowego  kompleksu
handlowego będzie w przyszłości stanowić Centrum Produktu Regionalnego. Inwestorem jest
podmiot prywatny przy współpracy z Urzędem Miasta.
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I.4. Cel operacyjny – Rozwój funkcji ośrodka naukowego.

Zadania

I.4.1.      Krzewienie  wartości  edukacyjnych  i  kulturalnych  wśród  społeczeństwa
nowotarskiego  –  współpraca  władz  miasta  z  instytucjami  edukacyjnymi
i     naukowymi.

 Finansowe wsparcie PPWSZ w Nowym Targu dla poprawy bazy dydaktycznej, poprzez
dotację w kwocie 10.000 zł na realizację inwestycji.
Zawarcie umowy o współpracy miasta Nowy Targ i PPWSZ w Nowym Targu m.in. dla
pozyskania przez uczelnię środków finansowych na realizację  projektu zagospodarowania
starego szpitala, na cele społeczne i edukacyjne, a także komercyjne.

 Wynajem (za odpłatnością) na zasadach preferencyjnych sali 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
zajęć głownie dla nauczycieli studiów podyplomowych.

 Współorganizacja imprez popularno-naukowych, w tym w 2014r. z Instytutem Geofizyki
Polskiej  Akademii  Nauki  imprezy  pn.  „Festiwal  Nauki”   i  Podhalańską  Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu imprezy pn. Festynu Edukacyjny w Parku
im. A Mickiewicza  oraz imprez  środowiskowych (Juwenalii). 

 Współdziałanie w zakresie finansowego wsparcia działalności wydawniczej o charakterze
popularno-naukowym (Almanach Nowotarski).

1. Liczba  konferencji,  sympozjów  i  innych  wydarzeń  o  charakterze  naukowym
organizowanych na terenie miasta oraz ich uczestników - 5

2. Liczba studentów podejmujących naukę na nowotarskich uczelniach wyższych – ok.2000
3. Zmiany liczby studentów podejmujących naukę na nowotarskich uczelniach wyższych –

b.d.
4. Odsetek  studentów studiujących  na nowotarskich uczelniach  wyższych  w stosunku do

ogółu ludności miasta – b.d

I.4.2.  Wspieranie  działań  uczelni  wyższych  i  instytucji  naukowych  w  organizacji
konferencji  i  sympozjów  naukowych  o  zasięgu  ogólnopolskim
i     międzynarodowym.

Wybrane konferencje:

 Konferencja  Naukowo –  Branżowa Geologia  –  Zdrowie  -  Ekologia  pt.  "Geoturystyka
i turystyka uzdrowiskowa w regionie" – PPWSZ

 „Żyli wśród nas - odkrywanie historii ludności żydowskiej Podhala” - część II – PPWSZ

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność ruchowa w okresie starzenia jako
element profilaktyki zdrowotnej" – PPWSZ
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 Ogólna Konferencja Naukowa "Cross Cultural Experiences: Modern Education in Times
of Interdisciplinarity" – PPWSZ 

 Konferencja Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki –
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – prelekcja przedstawiciela UM
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I.5.  Cel  operacyjny  –  Polityka  długofalowej  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi.

Zadania

I.5.1.      Zlecanie  lokalnym  organizacjom  pozarządowym  zadań  z  zakresu  polityki
społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, promocyjnej, sportowej, rekreacyjnej itp.

W  2014  r.  na  realizację  zadań  publicznych  przez  organizację  „trzeciego  sektora”
przeznaczono kwotę w wysokości 1 173 576,02 zł. Dotacje otrzymało 41 organizacji, które
zrealizowały łącznie 71 projektów.

I.6. Cel operacyjny – Podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych.

Zadania

I.6.1.      Poprawa jakości funkcjonowania administracji samorządowej.

 Wdrożony w 2010 roku System Zarządzania Jakością jest utrzymywany i doskonalony
zgodnie z Normą ISO 9001: 2008.

 Urząd  Miasta  Nowy Targ  wraz  z  6  gminami  kontynuuje  działania  benchmarkingowe.
Prowadzony proces  benchmarkingu czyli  porównywania  się  z  najlepszymi  zmierza  do
doskonalenia efektywności własnej organizacji i wdrażania dobrych praktyk.

 Miasto  Nowy Targ,  wraz  z  siedmioma  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego,
przystąpiło  do  realizacji  projektu  Nowoczesna  Administracja  Samorządowa,  którego
celem jest podniesienie standardów świadczenia usług drogą elektroniczną w urzędach.
Projekt realizowany będzie do września 2015r. Liderem projektu jest Firma Eurokon sp. z
o.o. z Warszawy.

 Podpisano umowę na wdrożenie Systemu Informacji  Przestrzennej  w tut.  Urzędzie.  W
2015r.  zostanie  on  uruchomiony  na  portalu inspire-hub.pl.  Zawierał  on  będzie  dane
dotyczące obowiązujących planów miejscowych oraz Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta. W przyszłości istnieje możliwość poszerzenia
go o kolejne zagadnienia. 

 Funkcjonowanie procesów pracy poddawane było cząstkowym przeglądom zarządzania
w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta. W 2014r. Przeprowadzono 8 auditów ISO
zgodnie z programem. 

 W zakresie obsługi informatycznej:
 zakupiono sprzęt IT za kwotę ponad 76 tys. zł;
 zmieniono system antywirusowy za kwotę ok. 4800zł;
 obsługa podpisów elektronicznych kwalifikowanych dla kluczowych pracowników to

koszt 574zł.; W 2014r. 13 osób z Urzędu Miasta posiadało taki podpis.
 wdrożono aktualną wersję aplikacji Legislator – Edytor Aktów Prawnych – koszt ok.

3000zł. Posiadanie tej aplikacji jest konieczne do opracowania i przesyłania w wersji
elektronicznej  uchwał  do  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Małopolskiego.
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 Kontynuuje się coroczne badanie satysfakcji klientów.
Jednym z priorytetów Kierownictwa Urzędu, jak również wszystkich pracowników, jest
kreowanie  właściwego,  pozytywnego  wizerunku  Urzędu.  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 tychże potrzeb. Aby
zdiagnozować, jak faktycznie działania Urzędu są postrzegane, w dniach 28 kwietnia - 30
maja 2014 r. po raz kolejny przeprowadzono badanie satysfakcji klientów. Wzięło w nim
udział 114 respondentów (zwrotność ankiet - 57%). W większości ocena poszczególnych
aspektów  funkcjonowania  Urzędu  wypadła  korzystniej  niż  rok  wcześniej,  zaś  ogólna
satysfakcja Klientów z całości funkcjonowania Urzędu wyniosła 82%. Co ważne, poziom
zadowolenia  Klientów z  całości  funkcjonowania  Urzędu,  nie  spadł  w ciągu  ostatnich
pięciu lat poniżej 80%.

Wyniki:
82% respondentów wyraziło się pozytywnie o działaniu Urzędu Miasta Nowy Targ.

I.6.2.      Stały rozwój umiejętności pracowników samorządowych miasta.

Finansowanie  studiów podyplomowych  pracowników  Urzędu  Miasta  -  w  2014  r.  dwóch
pracowników zakończyło studia podyplomowe.

Szkolenia,  kształcenie  i  doskonalenie  pracowników  -  dla  podniesienia  kompetencji
pracowników przeznacza się w budżecie miasta środki na szkolenia  i realizacje się  założony
plan szkoleń na dany rok. W 2014 r. na ww. cele wydatkowano 316,42 zł w przeliczeniu na
jednego pracownika  

Poziom wykształcenia wyższego wśród urzędników - 81,66% 
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CEL STRATEGICZNY NR II

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego mieszkańców

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny II
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

i socjalnego mieszkańców

Ilość zadań
operacyjnych

Charakter
zadań

operacyjnych

Zadania wdrożone i
realizowane

2012-2013 2014

II.1 Wysoki poziom bezpieczeństwa i
porządku publicznego

4 ciągły 4 4

II.2 Zapobieganie wykluczeniu
społecznemu

5 ciągły 3 5

II.1.  Cel  operacyjny  –  Podnoszenie  poziomu  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego

Zadania

II.1.1.  Współpraca  władz  miasta  z  samorządem powiatowym i  gminami  sąsiednimi
w     ramach  regionalnych  i  subregionalnych  programów podnoszących  poziom
bezpieczeństwa publicznego.

W roku 2014 podjęto 1887 interwencje w tym:
- 1390 interwencje przeciwko bezpieczeństwu i porządku w komunikacji, 
- 13 interwencje przeciwko obyczajności publicznej,
- 65 interwencji przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 
- 86 interwencje ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu, 
- 5 interwencji przeciwko paleniu tytoniu w miejscach publicznych,
- 238 interwencje przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 26 interwencji przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,
- 52 interwencji przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,
- 1 interwencja Prawo ochrony środowiska,
- 11 interwencji ustawa o odpadach.

Przeprowadzono zabezpieczenia wspólnie z funkcjonariuszami Policji:
 Uroczystości 3-Maja,
 Uroczystości Bożego Ciała,
 Piknik Lotniczy,
 Jarmark Podhalański,
 Małopolski Festiwal Smaku,
 Juwenalia,
 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopad.

Akcje prewencyjne, z podaniem liczby zaangażowanych strażników i liczby akcji w 2014r:
1. Akcja – Bezpieczna droga do szkoły – 4 akcji po 2 strażników
2. Akcja „Znicz” – 2 akcje po 6 strażników.
3. Akcja „Choinka” – 2 akcje po 2 strażników
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II.1.2.  Rozbudowa monitoringu na terenie miasta.

Trwa rozbudowa monitoringu w mieście.  Zwiększono liczbę punktów monitoringu.  Nowe
punkty powstały w nowym parku zrealizowanym przy ul. Wojska Polskiego, na tzw. byłym
już miasteczku komunikacyjnym. 
Łączna liczba punktów monitoringowych w mieście w 2014r. to 37.

II.1.3.  Zintensyfikowanie  działań w zakresie  bezpieczeństwa publicznego – kontakt
służb  porządku  publicznego  z  mieszkańcami,  współpraca  ze  szkołami,
angażowanie mieszkańców do identyfikacji miejsc niebezpiecznych.

Wspólne inicjatywy w 2014r.:
• Zabezpieczanie 70 imprez o charakterze kościelnym, państwowym i sportowym.
• Uzgodnienie  tras  przemarszów  oraz  miejsc  zabezpieczenia  przez  poszczególnych

funkcjonariuszy i strażników.

Od 1 stycznia do 30 września 2015r. podjęto 1236 interwencji publicznych.

II.1.4.  Zintensyfikowanie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

W  2014r.  udrożniono  pot.  Klikuszówka  po  majowym  wezbraniu  powodziowym  aż  do
ul. Grel.
Ponadto  trwają  prace  projektowe  dotyczące  przebudowy  pot.  Skotnica  pn.  „Przebudowa
i rozbudowa systemu odwodnieniowego w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu
od ul. Norwida do pot. Czarny Dunajec”
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II.2. Cel operacyjny – Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

Zadania

II.1.5.  Realizacja programów przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Na  bieżąco  realizowany  jest  Miejski  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
W 2014r. były podejmowane następujące działania:
• prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
• zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób

uzależnionych od alkoholu;
• udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy

psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
• wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służących

rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
• przeciwdziałanie  naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów

alkoholowych;
• w  ramach  zadań  i  metod  przeciwdziałania  narkomanii,  prowadzona  jest  regularna

działalność informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa.

Sposób  realizacji  programu  przedstawia  Sprawozdanie  z  realizacji  Miejskiego  Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2014. 

II.1.6.  Wdrażanie  programów  z  zakresu  poprawy  warunków  życia  mieszkańców,
w     szczególności dzieci i młodzieży.

W  tym  zakresie  w  2014r.  Urząd  Miasta  wraz  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  podjął
następujące działania 

• Wspieranie systemu świetlic profilaktyczno-wychowawczych działających przy szkołach
podstawowych i gimnazjach. 
Na  terenie  miasta  funkcjonuje  15   placówek  (przedszkola  wraz  z  oddziałami
przedszkolnymi  przy  szkołach)  dla  525  dzieci.   Urząd  Miasta  finansuje  zajęcia
profilaktyczno-wychowawcze  w  ramach  świetlic  funkcjonujących  przy  wszystkich
szkołach podstawowych i gimnazjach.

• Wspieranie działalności istniejącej świetlicy środowiskowej „Renovaro” jako placówki
wsparcia dziennego.  
Świetlica “Renovaro” - liczba dzieci 40, kwota przekazanej dotacji w ramach umowy  
85.000 zł.

• Utworzenie kolejnej  świetlicy  środowiskowej  jako  placówki  wsparcia  dziennego
w pobliżu wielorodzinnych osiedli mieszkalnych.
W 2014 powstała placówka wsparcia dziennego – świetlica Totus Tuus zorganizowana
przez Parafię Św. Jana Pawła II.  Świetlica została wpisana do rejestru prowadzonego
przez Burmistrza Miasta i jest dotowana przez miasto.
Świetlica „Totus Tuus” - liczba dzieci 40, kwota przekazanej dotacji w ramach umowy
45.000 zł
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• Prowadzenie działań mających na celu wyspecjalizowanie pracowników socjalnych OPS
w  zakresie  rozwiązywania  problemów  rodzin  z  trudnościami  opiekuńczo-
wychowawczymi; pomoc konsultantów: pedagoga, psychologa, prawnika.
W  okresie  sprawozdawczym  5  osób  –  pracowników  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –
wzięło udział w 7 szkoleniach, mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych
w  zakresie  pracy  z  zakresu  systemy  wspierania  i  pieczy  zastępczej  (dla  asystentów
rodziny),  pracy  socjalnej  z  rodzinami  doświadczającymi  trudności. Dodatkowo
1 pracownik  ukończył  szkolenie  z  zakresu  II  stopnia  z  specjalizacji  w  zawodzie
pracownik  socjalny w zakresie  przygotowania  ogólnego i  specjalistycznego  do pracy
socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy.

• Wspieranie  funduszu  stypendialnego  umożliwiającego  pomoc  rodzinom najuboższym
w wykształceniu dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.
Wdrożono program stypendialny  realizowany przez  Wydział  Oświaty UM, z  którego
skorzystało 757 osób w formie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych.

• Udzielanie  pomocy  w  zakresie  dożywiania  dzieci  z  rodzin  mających  problemy
opiekuńczo-wychowawcze oraz udzielanie pomocy rzeczowej.
Pomoc żywieniowa jest organizowana przez cały rok na bazie stołówek szkolnych oraz
stołówki PKPS.
Dodatkowo rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi , które wyraziły na to 
zgodę przydzielono  asystenta rodziny.

• Finansowanie i dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych.
Urząd  Miasta  wraz  z  OPS  corocznie  finansuje  zimowiska,  półkolonie  i  kolonie
profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajęcia odbywają się na bazie szkół
podstawowych, natomiast kolonie mają charakter wyjazdów.

• Promocja  rodzicielstwa  zastępczego,  w  tym  prowadzenie  kampanii  na  rzecz
pozyskiwania zawodowych wielodzietnych i specjalistycznych rodzin zastępczych .
Zadania  z  zakresu  pieczy  zastępczej  realizuje  Powiat  (Powiatowe  Centrum Pomocy
Rodzinie).  Akcja informacyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego została wdrożona
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy z miejscowymi parafiami.

• Utworzenie żłobka i zapewnienie systemu innych form opieki nad dziećmi do lat 3 .
W okresie  sprawozdawczym  na  terenie  miasta  Nowy Targ  funkcjonowały  2  żłobki,
zapewniające opiekę dzieciom do lat 3, prowadzone przez podmioty prywatne.

• Uruchomienie programu wsparcia rodzin wielodzietnych.
Oprócz programu rządowego „Karta Dużej Rodziny” wynikającego z przepisów w roku
2014 Rada Miasta podjęła uchwałę na mocy, której wdrożono program „Nowotarska
Karta Dużej Rodziny”, w ramach którego uczestniczyło 13 partnerów zewnętrznych.
W 2014r. Wydano 1114 kart dużej rodziny. Do września 2015r. wydano łącznie 1809
takich kart.

• Prowadzenie działalności informacyjnej o instytucjach i organizacjach pozarządowych,
których celem jest praca na rzecz pomocy rodzinie.
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  i  Urząd  Miasta  za  pośrednictwem stron  internetowych
udzielają   informacji  o  instytucjach  i  organizacjach  pozarządowych,  na  bieżąco
w zakresie tej problematyki współpracowano z mediami.

źródło: Sprawozdanie z działalności OPS w Nowym Targu za rok 2014
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I.1.7.      Realizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 W ramach zadania jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Program 
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  

W ramach zadań ujętych w Programie:
• przeprowadzono  działania  profilaktyczne,  edukacyjne  oraz  utrwalające

funkcjonowanie elementów gminnego systemu przeciwdziałania przemocy;
• kontynuowano  działania  w  formie  wsparcia  osób  uwikłanych  w przemoc  poprzez

dyżury specjalistów w zakresie prawa, psychologii w Punkcie Informacji i Wsparcia
dla Osób Uwikłanych w Przemoc;

• aktualizowano zbiór biblioteczny w Ośrodku dot. przemocy;
• aktualizowano dane zamieszczone na stronach internetowych;
• kolportowano ulotki i plakaty;
• rozszerzono współpracę z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu, szczególnie

w zakresie procedury Niebieskie Karty.

 Funkcjonuje Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,
powołany  Zarządzeniem  Burmistrza.  W  jego  skład  wchodzą  przedstawiciele:  OPS,
Miejskiej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych,  Komendy
Powiatowej  Policji,  oświaty,  ochrony zdrowia,  organizacji  pozarządowych  i  kuratorzy.
Zespół  ten  integruje  i koordynuje  działania  podmiotów  oraz  specjalistów  w  zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W 2014r. odbyły się 4 spotkania Zespołu, powołano 83 grupy robocze – odbyło się 197
spotkań, rozpoczęto prowadzenie 68 Niebieskich Kart.
W ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego podjęto współprace w obszarze
przeciwdziałania  przemocy  z  organizacjami  pozarządowymi,  m.in.:  z  Nowotarskim
Klubem Abstynentów „Rodzina” i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.

 We wszystkich  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  odbywają  się  zajęcia  w ramach
świetlic  profilaktyczno-wychowawczych  na  bazie  których  na  bieżąco  jest  świadczona
pomoc i wsparcie dzieciom uwikłanym w przemoc domową.

 Z poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Osób Uwikłanych
w Przemoc skorzystało 51 osób.

Wydatkowano na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwotę 8 087zł.

II.1.8.  Realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 2014r.  kontynuował  realizację  projektu  systemowego  pn:
„SZANSA NA AKTYWNOŚĆ Program aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców
miasta  Nowy  Targ”  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  –  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki.  Głównym
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celem   projektu  jest  aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  i  rodzin  będących  klientami
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

W  ramach  udziału  w  projekcie  indywidualną  diagnozą  potrzeb  uczestnika  projektu
objętych zostało 60 osób, będących klientami tut. OPS. Zawarto 48  kontraktów socjalnych,
w tym  z  4  rodzinami,   w których  występowały  dysfunkcje  w prawidłowym  wypełnianiu
funkcji  opiekuńczo-wychowawczych.  Kontrakty  socjalne  zostały  zrealizowane  zgodnie
z zaplanowaną  ścieżką  wsparcia,  zaledwie  5  z  zawartych  kontraktów  nie  zostały
zrealizowane. Udział w projekcie systemowym, przerwało 12 osób, korzystając tym samym
jedynie ze wsparcia w formie pracy socjalnej oraz diagnozy potrzeb. 

Uczestnicy  projektu  skorzystali  ze  wsparcia  psychologicznego  i  terapeutycznego
w  celu  zwiększenia  motywacji  do  działania  i  zaufania  we  własne  siły,  w  ramach
realizowanego  „Treningu  kompetencji  i  umiejętności  społecznych”  (zajęcia  grupowe
w wymiarze 38h oraz zajęcia indywidualne w wymiarze 2h na 1 os – 21 osób i 4h na 1 osobę
–  26  osób).  Zostali  objęci  również  wsparciem  doradcy  zawodowego  w  celu  nabycia
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia grupowe w wymiarze 18h oraz zajęcia
indywidualne  w wymiarze 2 h na 1 os.). 

Dla 4 rodzin (łącznie 18 osób: 5 osób dorosłych i 13-oro dzieci) wykazujących trudności
opiekuńczo-wychowawcze  zorganizowano  i  przeprowadzono  cykl  zajęć  w  ramach
„warsztatów  psycho-edukacyjnych”  oraz  zorganizowano  wyjazd  rodzinny  mający  na  celu
integrację rodzin wykazujących dysfunkcje w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych poprzez trening kompetencji wychowawczych.

Dla  uczestników  ww.  projektu  zorganizowano  i  przeprowadzono  12  różnorodnych
szkoleń  zawodowych  dostosowanych  do  indywidualnych  potrzeb  zgłaszanych  przez
beneficjentów:
- kurs w zakresie: „Fakturzystka z obsługą kasy fiskalnej i komputera” : 16 os.
- kurs w zakresie: „Opiekun dzieci i osób starszych : 5 os.
- kurs w zakresie: „Przedstawiciel handlowy”: 7 os.
- kurs w zakresie : „Prawo jazdy kat. B”: 6 os.
- kurs w zakresie: „Makijażystka” : 1 os. 
- kurs w zakresie: „Kierowca wózków silnikowych i elektrycznych”: 3 os.
- kurs w zakresie: „Operator koparko-ładowarki” : 7os.
- kurs w zakresie: „Spawacz”: 1 os.
- kurs w zakresie: „Bukieciarstwo”: 1 os.
- kurs w zakresie: „Konserwator, palacz C.O.”: 3 os.
- kurs w zakresie: „Pomoc Kuchenna”: 1 os.
- kurs w zakresie: „Fryzjer”: 1 os.
łącznie 39 osoby skorzystały z w/w szkoleń.

Szkolenia zawodowe umożliwiły uczestnikom zdobycie umiejętności, które będą przydatne
do podniesienia  statusu zawodowego i  podjęcia  pracy.  Działania  w ramach projektu  były
zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb, oczekiwań oraz możliwości uczestników.

Budżet projektu w 2014 roku wyniósł  274.765,99 zł, w tym :

1. środki EFS wyniosły: 270.032,48 zł

2. środki budżetu państwa: 4.733,51 zł

3. wkład własny (zasiłki celowe dla uczestników projektu) – 34.019,28 zł

4. wkład własny (zasiłki celowe na dożywianie dla uczestników projektu) – 8.900 zł.
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II.1.9.  Promowanie  i  wspieranie  rozwoju  aktywności  osób  starszych  (w  ramach
działalności UTW)

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu za rok 2014.
1. Liczba studentów: 247 osoby
2. Ilość spotkań organizowanych przez UTW Nowy Targ:

a) Wykłady i warsztaty: 27
b) Spotkania : 15
c) Wycieczki:  12

3. Ilość prelegentów: 32
4. Ilość studentów biorących udział w zajęciach Organizowanych na UTW:

Średnio 72 osoby.
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CEL STRATEGICZNY NR III

Zrównoważony rozwój przestrzenny i środowiskowy

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny III
Zrównoważony rozwój przestrzenny

i środowiskowy

Ilość zadań
operacyjnych

Charakter
zadań

operacyjnych

Zadania wdrożone i
realizowane

2012-2013 2014

III.1 Poprawa przepustowości
wewnętrznego układu

komunikacyjnego

3 ciągły 1 2

III.2 Poprawa stanu środowiska
naturalnego

9 ciągły 8 8

III.3 Inicjowanie i wspieranie działań
służących rozwojowi budownictwa

mieszkaniowego

2 ciągły 1 2

III.4 Zabezpieczenie potrzeb komunalnych 2 ciągły 2 2

III.1.  Cel  operacyjny  –  Poprawa  przepustowości  wewnętrznego  układu
komunikacyjnego

Zadania

III.1.1.      Przygotowanie  zmian  legislacyjnych  precyzujących  klasyfikację  dróg
gminnych na terenie Nowego Targu – ustalenie własności dróg gruntowych i
osiedlowych.

Działania dotyczące regulacji stanu własności dróg miejskich są działaniami wykonywanymi
na bieżąco w ramach możliwości budżetowych. W 2014r. uregulowano stan prawny gruntów
zajętych przez drogi miejskie o pow. 693m2

Ponadto  Burmistrz  Miasta  podjął  inicjatywę  mającą  na  celu uregulowanie  zarządzania  ul.
Szaflarską  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  al.  Solidarności  do  drogi  krajowej  nr  47
„Zakopianki”. Wystąpienia w tej sprawie zostały skierowane do Starosty Nowotarskiego oraz
do GDDKiA, oddział w Krakowie. Docelowo ulica ta będzie drogą powiatową. 

III.1.2.      Zwiększenie  ilości  miejsc  parkingowych  w  centrum  miasta  –  realizacja
kolejnego etapu parkingu wielopoziomowego.

Parkingi  w  tym  wielopoziomowe  zostały  wyznaczone  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 Centrum.

Została podjęta Uchwała Nr XL/341/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 stycznia 2014
roku w sprawie  ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego
Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania. Uchwała ta jednak
została uchylona na podstawie Uchwały Nr XLV/393/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18
lipca 2014r.
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Jedynym sposobem na zwiększenie dostępności miejsc postojowych jest wymuszenie rotacji
na  już  istniejących  miejscach  postojowych.  Koncepcja  ustanowienia  Strefy  Płatnego
Parkowania  została  decyzją  Rady  Miasta  zaniechana.  Trwają  prace  nad  podobnymi
rozwiązaniami, szczególnie w sąsiedztwie budynku Urzędu Miasta. Zostało to wdrożone w I
połowie 2015r.

III.1.3.      Rozbudowa północno-wschodniej obwodnicy centrum miasta.

Trwają prace projektowe nad odcinkiem drogi przez os. Bereki, pomiędzy ul. Waksmundzką
a al. Tysiąclecia. 
Rezerwa  terenu  dla  odcinka  północno-wschodniej  obwodnicy  centrum  miasta,  pomiędzy
ul. Kowaniec  a  ul.  Krakowską  (droga  krajowa  nr  47  „Zakopianką”)  została  wyznaczona
w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY  TARG  24  Dział,  który
został uchwalony w 2014r. W tym też roku zostało już pozyskanych przez miasto, wskutek
głównie  podziałów  działek  na  wniosek  właścicieli  terenów  597m2 terenu  pod  planowaną
drogę.
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III.2. Cel operacyjny – Poprawa stanu środowiska naturalnego

Zadania

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.
Pomimo  tego,  analizując  poniższą  tabelę  należy  stwierdzić,  że  liczba  odbiorców  gazu
w Nowym Targu z roku na rok systematycznie wzrasta. 

Struktura zużycia gazu sieciowego wg grup odbiorców na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
w latach 2011 –2013 

Użytkownicy gazu

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013

Ilość
odbiorców

gazu

Sprzedaż
gazu

Ilość
odbiorców

gazu

Sprzedaż
gazu

Ilość
odbiorców

gazu

Sprzedaż
gazu

[gosp.dom] [tys.m3] [gosp.dom]  [tys.m3] [gosp.dom] [tys.m3] 

Ogółem 1173 2884,5 1271 3382,3 1347 3472,9

Gospodarst
wa

domowe

Ogółem 1022 1490,40 1111 1916,6 1177 1967,5

W tym
ogrzewanie
mieszkań

999 1477,6 1084 1907,5 1152 1959,1

Przemysł i budownictwo 16 440,8 18 484,6 20 496,8

Usługi  78 764,9 82 790,3 86 803,5

Handel 57 188,4 60 190,8 64 204,7

 Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie 

W 2014r. zarządca sieci wykonał 51 przyłączy nowych odbiorców do sieci gazowej. 
W 2013r. było to 52 nowych przyłączy gazowych.
 

III.2.2.      Kontynuacja systemu preferencji  dla mieszkańców w celu wymiany źródeł
grzewczych  na  bardziej  ekologiczne  (alternatywne  źródła  energii,  drewno,
olej, gaz).

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 zadań związanych z ograniczeniem niskiej  emisji  na terenie  miasta  Nowy
Targ (Dz. Urz. Woj. Małop. z dn. 6 listopada 2012 r. poz. 5532). 

W 2014r. udzielono 4 dotacje z budżetu gminy na łączną kwotę 14 741,30 zł.
Dla porównania w 2013r. udzielono 12 dotacji na łączną kwotę 48 515,24 zł.
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III.2.3.      Wzost  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 roku szkolnym 2013/2014: „Zbiórka makulatury’ i „Zbiórka

puszek aluminiowych” edycja XVI. W konkursie wzięło udział 3855 uczniów, zebrano
3 022 kg puszek aluminiowych i 71 893 kg makulatury. 

 Konkurs  na  najładniejsze  otoczenie  domu  i  bloku  mieszkalnego  pn.:  „Najpiękniejszy
Ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”- ilość zgłoszonych ogrodów w 2013 – 29,
2014 – 28.

 
 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.

 W ramach akcji „Załatw sprawę i posadź drzewo” zakupiono 600 sztuk drzewek w tym
550 szt.  przekazano  nieodpłatnie  mieszkańcom  a  50  szt.  sadzonek  klona  i  jawora
przekazano do MZWiK w celu posadzenia w streffie ochronnej miejskiej  oczyszczalni
ścieków.
Kwota zakupu – 781,92 zł.

 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.

 
 W 2014r. sadzono cebulki żonkila na terenach miejskichw ramach akcji „Pola Nadziei”

celem podniesienia walorów estetycznych miasta, ale przede wszystkim celem akcji jest
propagowanie idei opieki hospicyjnej.
Wydano 999,81 zł na 2645 szt. cebulek żonkila. Posadzono je na terenach miasta.

 Elektrośmieci:
W 2014r.  zbierano elektrośmieci  (zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny)  w ramach
systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
Konsorcjum PUK Empol SP. z o.o i IB SP. z o.o. zebrało 2,59 Mg ww. odpadów.

 Wielkogabaryty: 
W 2014r. w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi konsorcjum PUK Empol
SP. z o.o i IB SP. z o.o. zebrało 230,36 Mg ww. odpadów.

 Sprzątanie Świata
W dniach 23-30 kwietnia 2014 r. miała miejsce wiosenna, a w dniach 22-24 września
2014 r. odbyła się edycja jesienna akcji „Sprzątanie Miasta”. Odpady z ogólnodostępnych
terenów miasta Nowy Targ były zbierane przez uczniów prawie wszystkich nowotarskich
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szkół, jak również nauczycieli i mieszkańców miasta. W ramach wiosennego sprzątania
zebrano  39,36m3 zmieszanych  niesegregowanych  odpadów,  a  w  ramach  sprzątania
jesiennego 22,32m3 niesegregowanych odpadów. 
Łącznie w roku 2014 zebrano 61,68m3 odpadów.

 Zbiórka wyrobów zawierających azbest
Do programu usuwania wyrobów zawierających azbest finansowanego z budżetu Gminy
Miasto  Nowy Targ  w  2014  roku  przystąpiło  24  właścicieli  nieruchomości,  z  których
odebrano łącznie 62 Mg odpadów niebezpiecznych, na łączną kwotę 19 935,72 zł.

III.2.4.      Budowa nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów.

Pomimo dokonanego przez tut. Urząd Miasta zgłoszenia do Banku Projektów Regionalnych
przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  regionalnej  instalacji  obejmującej  mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie  odpadów  zielonych  zebranych  selektywnie  oraz  termiczne  przekształcanie
odpadów komunalnych, zlokalizowanej na terenie miasta Nowy Targ” co również zgłoszono
do założeń do Programu Strategicznego Ochrona Środowiska w formie uwagi polegającej  na
dopisaniu w Priorytecie IV.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami ww. przedsięwzięcia
nie znalazło się ono w przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr
LVI/894/14 z dnia 27 października 2014 r. Programie Strategicznym Ochrona Środowiska.

Obecnie  temat  budowy nowoczesnego  zakładu  unieszkodliwiania  odpadów,  z  racji  braku
perspektyw pozyskania zewnętrznego finansowania nie jest realizowany przez Władze Miasta
Nowego Targu.

III.2.5.      Wyprowadzenie  uciążliwej  działalności  gospodarki  poza  strefy
mieszkaniowe.

Utworzenie  Strefy  Aktywności  Gospodarczej  w  Nowym  Targu  zrealizowane  zostało
z wykorzystaniem środków dotacyjnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Została ona lokalizowana we wschodniej części miasta
Nowy Targ, pomiędzy drogą powiatową nr K1673 (ulica Waksmundzka) a rzeką Dunajec.
W bezpośrednim otoczeniu terenu projektowanej SAG przebiega droga wojewódzka nr 969
(DW969) – Nowy Targ – Stary Sącz oraz droga krajowa DK 49 Nowy Targ – Jurgów –
granica  państwa.  Teren  strefy,  z  uwagi  na  sąsiedztwo  cieków  wodnych  otaczają  wały
przeciwpowodziowe. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków
dla miasta Nowy Targ.

W ramach działań związanych z realizacja projektu zrealizowane zostały następujące roboty:
• budowa drogi dł. ok. 405m szer. 6m kategoria obciążenia ruchem KR3 wraz z chodnikiem

zakończona zatoką manewrową,
• przebudowa drogi dojazdowej wraz z mostem,
• budowa sieci kanalizacji deszczowej o dł. 469m ø 315 mm oraz ok. 29m o średnicy ø400

z separatorami i piaskownikiem,
• budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z  przepompownią  dł.  558,6m  z  przepompownią

i rurociągiem tłocznym o średnicy ø110 na długości ok. 88,2m pozostała część średnica
ø315,

• budowa sieci wodociągowej dł. 642,2m ø160,
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• budowa oświetlenia drogowego dł. 405m,
• budowa sieci teletechnicznej dł. 405m,
• możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

Wartość projektu: 
Całkowity budżet projektu: 2.838.961,70 zł
Koszty kwalifikowane: 1.900.047,49 zł 
Kwota dotacji (dofinansowanie 80% wydatków kwalifikowanych) 1.520.037,99 zł 

Celem bezpośrednim projektu Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu
jest  stworzenie korzystnych warunków dla lokowania,  prowadzenia i  rozwoju działalności
gospodarczej  oraz poszerzenie  oferty lokalnego rynku pracy.  Utworzenie  SAG w Nowym
Targu  wpłynie  na  wzrost  poziomu  inwestycji  przemysłowych,  co  w  znaczący  sposób
zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu i wpłynie na rozwój przedsiębiorczości.

Do istotnych oddziaływań projektu należy zaliczyć:
• udostępnienie przedsiębiorcom atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w obrębie miasta,
• spadek poziomu bezrobocia w powiecie nowotarskim,
• wykorzystanie potencjału wykwalifikowanych pracowników,
• zmniejszenie poziomu migracji zarobkowej,
• wzrost prestiżu Nowego Targu jako stolicy Podhala,
• zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w centrum miasta,
• poprawę ładu przestrzennego miasta,
• wzrost poziomu zamożności gminy.

Ponadto  poprzez  ustalenia  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej eliminowana jest uciążliwa działalność
przemysłowa.

III.2.6.      Zmniejszenie uciążliwości procesu oczyszczania ścieków dla mieszkańców.

Trwa realizacja Projektu "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu".
Przedmiotem projektu jest:
• budowa 15,78 km kanalizacji sanitarnej;
• modernizacja 10,1 km kanalizacji sanitarnej;
• budowa 3,4 km sieci wodociągowej;
• modernizacja 7,57 km sieci wodociągowej 
• budowa 2 ujęć głębinowych;
• modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu
• zakup wyposażenia  -  2  szt.  wozów asenizacyjnych  umożliwiających  odbiór  ścieków z

rejonów nieskanalizowanych, o bardzo niskiej gęstości zaludnienia.

Wartość projektu
Koszt całkowity projektu 64 182 164,47 PLN
Wydatki kwalifikowane 40 990 185,81 PLN
Kwota dofinansowania 34 841 657,93 PLN
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W 2014r. wykonano następujące prace:
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klikuszówka, os. Nowe, os. Buflak

W ramach zadania wykonano 2,14 km sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wartość zrealizowanego zadania wynosi 1 953 551 zł.

• Doszczelnianie sieci – kraking
W ramach zadania doszczelniono 159 m kanalizacji sanitarnej metodą krakingu. 
Wartość zrealizowanego zadania wynosi 172 215 zł.

• Samochody asenizacyjne
Zadanie obejmuje zakup dwóch samochodów asenizacyjnych. 
W 2014r. zakupiono 1 samochód asenizacyjny o wartości 570 197 zł. Zakup drugiego 
będzie w 2015r.

• Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Umowę  na  realizację  zadania  podpisano  dnia  18.10.2012  roku.  Roboty  zakończono
22.12.2014  roku.  Obecnie  inwestycja  jest  w  trakcie  rozruchu  i  dopuszczenia  do
użytkowania. W ramach zadania wykonano: 
osadniki  wstępne –  zblokowane  dwa  zbiorniki  prostokątne  o  konstrukcji  żelbetowej
monolitycznej;
g  rawitacyjny zagęszczacz osadu wstępnego – zadaszony zbiornik kołowy o konstrukcji
żelbetowej monolitycznej;
pompownia osadu wstępnego – murowany parterowy budynek o pow. zabudowy 46,02m2;
filtr odgazów;  
komora  czyszczakowa –  prostokątna  komora  o konstrukcji  żelbetowej  monolitycznej;
komora odwodnieniowa – prostokątna komora o konstrukcji żelbetowej;
pompownia  tłuszczy-  prostokątny obiekt  składający się  z  dwóch komór  o konstrukcji;
zamknięta  komora  fermentacyjna  WKF  wraz  z  klatką  schodową –  zespół  dwóch
obiektów:  walcowej  komory  fermentacyjnej  i  klatki  schodowej  obsługującej  komorę;
budynek  wielofunkcyjny –  parterowy  murowany  obiekt  przykryty  stalowym
dwuspadowym  dachem  o  pow.  zabudowy  383,00m2.  W  budynku  znajduje  się  stacja
mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego, maszynownia WKFz, kotłownią biogaz
– gaz; 
zbiornik  magazynowy osadu przefermentowanego – prostokątna  komora  o konstrukcji
żelbetowej monolitycznej;
pompownia osadu przefermentowanego – prostokątna komora o konstrukcji żelbetowej
monolitycznej; 
węzeł  gospodarki  biogazem,  studnie  kondensatu –  dolna  część  studni  monolityczna
żelbetowa wylewana góra z prefabrykowanego kręgu żelbetowego ø 1,6m;
odsiarczalnia biogazu – zespół dwóch odsiarczalników na dwóch osobnych fundamentach;
zbiornik magazynowy biogazu;
węzeł tłoczny biogazu. 
W roku 2014 rozliczono kwotę 7 462 979 zł. 
Wartość całego kontraktu wyniosła 15 998 037 zł

• Modernizacja węzła termicznego unieszkodliwiania osadów
Podpisano umowę na realizację zadania w 2014r. roku na kwotę 2 179 727 zł. 23.12.2014
podpisano  aneks  nr  1  do  umowy  zmieniając  termin  zakończenia  robót  oraz  kwotę
kontraktową ze względu na roboty dodatkowe. 
W roku 2014 rozliczono kwotę 1 237 442 zł. 

• System monitoringu i diagnostyki sieci
W ramach zadania wykonano 14 punktów pomiarowych. Wartość zrealizowanego zadania
wynosi 379 000 zł.
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• Ujęcie wody – wiercenie studni
W ramach realizacji zadania wykonano 2 studnie wiercone oraz zlikwidowano 1 studnie 
wierconą. 
Wartość zrealizowanego zadania wynosi 142 164 zł.

• Prace przygotowawcze
W ramach zadania wykonano dokumentację na kwotę 38 582 zł w tym: 
- dokumentację  projektową  oraz  kosztorysową  dla  sieci  kanalizacji  sanitarnej

ul. Klikuszówka, os. Nowe i os. Buflak,
- analizę  techniczno-finansową  na  potrzeby  aktualizacji  oraz  aktualizację  Studium

Wykonalności dla projektu „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym
Targu”,

- kopie map zasadniczych do wykonania dokumentacji projektowej doszczelniania sieci
wodociągowej,

- dokumentację projektową instalacji gazowej i biogazowej na oczyszczalni ścieków.
• Inżynier kontraktu

Zadanie polega na pełnieniu przez wykonawcę funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu
„Modernizacja  gospodarki  wodnej  i  ściekowej  w  Nowym  Targu”.  Zadanie  jest
realizowane  zgodnie  z  przyjętym  harmonogramem realizacji.  W 2014 roku wykonano
zadanie na kwotę 174 039 zł. Zadanie ma charakter wieloletni. 

III.2.7.      Identyfikacja i eliminowanie źródeł zanieczyszczeń w mieście.

• Identyfikacja i zbiórka 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.
Do  programu  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  finansowanego  z  budżetu  Gminy
Miasto Nowy Targ w 2014 roku przystąpiło 24 właścicieli nieruchomości, z których odebrano
łącznie 62 Mg odpadów niebezpiecznych, na łączną kwotę 19 935,72 zł.

• 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)
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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 przeznaczono 50 000 zł na przedmiotowe
dofinansowanie  a  wniosków  złożonych  przez  właścicieli  nieruchomości  w  sprawie
przedmiotowego dofinansowania w roku 2013 było 16 – udzielono 12 dotacji. 
W  2014r.  wniosków  o  dotację  było  7,  udzielono  4  dotacje.  Dotacje  dotyczyła  zmiany
czynnika grzewczego na gaz.

• 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 

Kontrole w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami
oraz  sprzątania  „dzikich  wysypisk”  przez  pracowników  interwencyjnych  nadzorowanych
przez Straż Miejską a także inne doraźne kontrole w zakresie kompetencyjnym Burmistrza
Miasta  Nowy  Targ.  We  wszystkich  ww.  obszarach  ilość  kontroli  przedstawia  się
w następujących liczbach:
- 2013 roku – 668,
- 2014 roku – 978.
 

III.2.8.      Uatrakcyjnienie wizerunku miasta i podnoszenie jego walorów estetycznych
oraz ekologicznych.

Wykonana została modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego w Nowym
Targu - nowy park na tzw. byłym już miasteczku komunikacyjnym o pow. 1,5 ha polegająca
na:
- przebudowie i rozbudowie ciągów pieszych,
- budowie placów zabaw,
- budowie sieci oświetlenia terenu i instalacji monitoringu,
- montażu elementów małej architektury,
- realizacji zieleni urządzonej.

Wartość projektu – 1 797 tys. zł.
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III.2.9.      Modernizacja miejskiego systemu zaopatrzenia w ciepło.

W  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY  TARG  26  Równia
Szaflarska  teren  niezrealizowanej  centralnej  kotłowni  na  Równi  Szaflarskiej  został  objęty
symbolem 1C – infrastruktura techniczna – ciepłownictwo. 
Obecnie brak jest planów co do budowy centralnej kotłowni na Równi Szaflarskiej.

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). 
Inwestycje MPEC w 2014 roku:
1. Wymiana  16  szt  węzłów  hydroelewatorowych  na  kompaktowe  automatyczne  węzły

wymiennikowe,
2. Wykonanie przyłącza do budynku MORD ul. Józefczaka,
3. Nowa instalacja odpylania 4 kotłów WR-5 w źródle ciepła przy ul. Szaflarskiej 108 - prace

projektowe i przygotowanie inwestycji,
4. Modernizacja kotłowni gazowej na os. Bór (nowy kocioł z osprzętem).

Wielkość nakładów w ramach zadań jak wyżej – ok. 600 tys. zł.

59



III.3.  Cel  operacyjny  –  Inicjowanie  i  wspieranie  działań  służących rozwojowi
budownictwa mieszkaniowego

Zadania

III.3.1.      Zapewnienie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W 2014r. uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Nazwa planu Opis Powierzchnia

NOWY TARG 12

Obszar pomiędzy ul. Krakowską,
Podtatrzańską, al. Solidarności oraz
projektowanym przedłużeniem ul.

Józefczaka

4,5ha

NOWY TARG 13
zmiana

Ibisor Wschodni 53,4ha

NOWY TARG 16 Nowy cmentarz 65,4ha

NOWY TARG 22
zmiana

Centrum 130ha

NOWY TARG 24 Dział 880ha

NOWY TARG 27 Gliniki 52ha

Udział  obszarów posiadających  aktualne  plany zagospodarowania  przestrzennego  wynosił
w 2014r. 54% pow. miasta
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Zgodnie z danymi statystycznymi zasoby mieszkaniowe miasta kształtowały się następująco:

2012 2013 2014

mieszkania [szt.] 10816 10877 10952

budynki mieszkalne [szt.] 4477 4517 4580

Dane GUS

Widać wyraźny, systematyczny wzrost liczby zarówno budynków jak i mieszkań co dowodzi,
że działania podejmowane przez władze miasta w tym temacie są właściwe i skuteczne.

III.3.2.      Wspieranie  inicjatyw  zmierzających  do  tworzenia  nowych  i  niedrogich
mieszkań na terenie miasta.

W 2014r. został uchwalony plan miejscowy NOWY TARG 27 Gliniki, który wyznacza nowe
tereny dla zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej –  6,59ha. Ponadto w 2013r. uchwalony
plan  miejscowy  NOWY  TARG  26  Równia  Szaflarska  wyznacza  duże  tereny  dla  nowej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w okolicy osiedla Polana Szaflarska – ok. 10ha.

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. 
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III.4. Cel operacyjny – Zabezpieczenie potrzeb komunalnych

Zadania

III.4.1.      Budowa nowego cmentarza.

W sierpniu 2014r. została podpisana umowa na budowę I etapu nowego cmentarza w okolicy
ul. Lotników. Zgodnie z harmonogramem prace mają się zakończyć w IV kwartale 2015r. 
W ramach prac zostaną wykonane:

• droga dojazdowa wraz z infrastrukturą
• cmentarz
• kanalizacja opadowa do pot. Czerwonka.

Po zakończeniu prac powstanie ok. 1ha powierzchni grzebalnej.

Koszt prac to ok. 3 617 tys. zł.
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III.4.2.      Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej.

W 2014r. MZK posiadał 21 autobusów, które obsługiwały 16 linii autobusowych.
Na terenie Miasta Nowy Targ oraz gmin ościennych MZK dysponował 122 przystankami
autobusowymi. Liczba przewiezionych pasażerów ponad 1 990 tys. osób.

W porównaniu do 2013r. liczba autobusów zmniejszyła się o 1, natomiast o 2 wzrosła liczba
obsługiwanych  linii.  Liczba  przystanków  pozostała  bez  zmian,  podobnie  liczba
przewiezionych pasażerów.

Wykaz linii autobusowych obsługiwanych przez MZK Nowy Targ:

- Linia nr 0: Ludźmierska Wojas-Kokoszków PPWSZ
Trasa: Ludźmierska,  Oś.  Bór,  Kolejowa,  Kopernika,  Szaflarska  CPN,  Szaflarska,  Ośr.

Zdrowia, Rynek II, Kowaniec Apteka, Kokoszków Boczna, Kokoszków PPWSZ

- Linia nr 1: Bór-Ludźmierska NZPS
Trasa: Bór, Gronków, Ostrowsko, Waksmund, J. Pawła II, Waksmundzka, Rynek, Krzywa 

MOK, Kolejowa, Oś. Bór, Ludźmierska, 

- Linia nr 2: Kowaniec-Ludźmierz
Trasa: Kowaniec, Rynek, Krzywa MOK, kolejowa, Oś. Bór, Ludźmierska, Ludźmierz Pętla

- Linia nr 3: Waksmundzka-Obidowa
Trasa : Waksmundzka Pętla, Rynek, Krzywa MOK, Krakowska, Klikuszowa, Obidowa Pętla

- Linia nr 4: Kowaniec- Szaflarska
Trasa: Kowaniec Pętla, Rynek, Krzywa MOK, Kopernika, Szaflarska CPN, Szaflarska Alma,

Szaflarska McDonalds 

-  Linia nr 5: Ludźmierska-Łopuszna
Trasa: Ludźmierska NZPS, Oś. Bór, Kolejowa, AL. Tysiąclecia, Szaflarska Ośr. Zdrowia, 

Rynek, Waksmundzka, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna Pętla

- Linia nr 6: Szpital-Szaflarska Alma
Trasa: Nowy  Szpital,  Cmentarz,  Rynek,  Krzywa  MOK,  Kopernika,  Szaflarska  CPN,

Szaflarska Alma

- Linia nr 7: Kowaniec-Pyzówka
Trasa: Kowaniec Pętla, Kowaniec Apteka, Rynek, Krzywa MOK, Kolejowa, Oś. Bór, 

Ludźmierz, Lasek-Trute, Morawczyna, Obroczna, Pyzówka

- Linia nr 8: Rynek – Klikuszowa - Pyzówka
Trasa: Pyzówka,  Lasek,  Klikuszowa,  Krakowska  III,  Krakowska  II  Niwa,  Krakowska  I,

Krakowska  Kolejowa,  Al.  1000-lecia  PKS,  Szaflarska  Ośr.  Zdrowia,  Rynek,
Kowaniec 

- Linia nr 9: Grel-Szaflarska Alma
Trasa: Grel Pętla, Św. Anny, Rynek, Krzywa MOK, Kopernika, Szaflarska CPN, Szaflarska 

Alma
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- Linia nr  9BiS: Grel Pętla – Niwa Szkoła
Trasa: Grel, Św. Anny, Skotnica, Krakowska, Niwa Szkoła, Krakowska, Grel

- Linia nr 10: Szpital-Zaskale
Trasa: Nowy Szpital, Cmentarz, Stary Szpital, Rynek, Krzywa MOK, Kolejowa, Oś. Bór, 

Ludźmierska, Zaskale

- Linia nr 11: Rynek – Osiedle Bulfak
Trasa: Rynek, Św. Anny, Klikuszówka, Osiedle Nowe, Osiedle Buflak

- Linia nr 12: Wojska Polskiego – Oś. Gazdy
Trasa: Wojska Polskiego, Rynek, Szpital, Robów-Zadział, Kowaniec, Oś. Gazdy, Kowaniec, 

Robów-Zadział, Szpital, Rynek, Krzywa MOK, Wojska Polskiego

- Linia nr 13: Zajezdnia MZK – Oś. Buflak – Niwa szkoła
Trasa: Zajezdnia MZK, Sw. Anny, Skotnica, Klikuszówka, Oś. Nowe, Oś. Buflak,

- Linia nr 13BiS Niwa Szkoła – Osiedle Nowe Górne
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ROZDZIAŁ III

PODSUMOWANIE

Analizując niniejsze sprawozdanie z realizacji  Strategii  rozwoju miasta Nowy Targ należy
stwierdzić, że założona w Strategii misja Nowego Targu jest realizowana. Dla przypomnienia
Misja ta brzmi:

Będąc  Stolicą  Podhala  dokładamy  wszelkich  starań  aby  wspierać  zrównoważony  rozwój
naszych  największych  szans:  małej  i  średniej  przedsiębiorczości,  turystyki  oraz  sportu.
Tworzymy dogodne warunki służące poprawie stanu środowiska naturalnego. Propagujemy
naszą  niepowtarzalną  tradycję  i  kulturę  oraz  kreujemy  atrakcyjną  ofertę  edukacyjną  dla
młodzieży z całego regionu. Pragniemy stale zapewniać naszym mieszkańcom oraz gościom
wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości życia, pozwalający realizować ich własne aspiracje
oraz pomysły. 

Podejmowane są intensywne działania mające wspierać zrównoważony rozwój miasta. Coraz
większa  powierzchnia  miasta  jest  obejmowana  miejscowymi  planami  zagospodarowania
przestrzennego, dzięki czemu skraca się proces inwestycyjny a mieszkaniec jak i inwestor wie
co może a czego nie może zrealizować na swojej nieruchomości. 
Rozbudowywana  jest  infrastruktura  techniczna  –  wodociągi,  kanalizacja  szczególnie
w północnych rejonach miasta,  które są bardzo atrakcyjne do zamieszkania pod względem
uwarunkowań środowiskowych ale i przez to bardzo trudne do uzbrojenia. O tym jak duże
wydatki miasto przeznacza na te cele najlepiej świadczy ogólnopolski ranking „Wspólnoty”
za 2014r. w kategorii miasta powiatowe - inwestycje w infrastrukturę techniczną gdzie Nowy
Targ zajął 30 miejsce z wydatkami w latach 2012-2014 w zł. per capita 664,51zł. 
Do najważniejszych inwestycji komunalnych ostatnich lat należy budowa nowego cmentarza
w okolicach ul. Lotników, która rozpoczęła się po kilkuletnich przygotowaniach w roku 2014.

Zrealizowana została Strefa Aktywności Gospodarczej co pobudzi lokalny rynek pracy i da
szansę  lokalnym  przedsiębiorcom  na  rozwój  a  miastu  nowe  inwestycje  produkcyjne.
Czynione są intensywne działania mające na celu ustanowienie w Nowym Targu Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. O właściwym kierunku rozwoju miasta świadczy spadek bezrobocia, co
wynika  również  z  ogólnopolskich  trendów  oraz  wzrost  liczby  noworejestrowanych
podmiotów gospodarczych. 

Dzięki  wykorzystaniu  funduszy  unijnych  miasto  zyskało  nowe  oblicze  –  rewitalizacja
centrum miasta z Rynkiem i Miejskim Parkiem im. A. Mickiewicza zrealizowane w latach
wcześniejszych.  Wykonana modernizacja  terenu rekreacyjnego przy ul.  Wojska Polskiego
w Nowym Targu - nowy park na tzw. byłym już miasteczku komunikacyjny. 

Duży nacisk położony jest na stymulowanie aktywności fizycznej mieszkańców i turystów
w każdym wieku. Dotychczas powstało szereg obiektów sportowych  - 4 boiska przy szkołach
w tym 3 tzw. Orliki. Zrealizowano nowy basen miejski, zmodernizowano stadion miejski im.
J. Piłsudskiego oraz  obiekty sportowe obok Hali Gorce. W zimie utrzymywane są kilometry
tras  narciarskich  co  przyciąga  niemałą  rzeszę  chętnych  do  skorzystania  z  tej  formy
aktywności.  Organizowany  co  roku  Bieg  Podhalański  należy  do  czołówki  amatorskich
biegów narciarskich w Polsce. Niestety uwarunkowania pogodowe mają decydujący wpływ
na możliwość jego organizowania. Dlatego też w 2014r. z uwagi na niesprzyjającą aurę nie
został on zorganizowany.
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Niestety  dotychczas  nie  udało  się  zrealizować  nowej  stacji  narciarskiej  na  Oleksówkach-
Dziubasówkach i  obecnie brak jest perspektyw na jej  budowę w przyszłości.  Nadzieją na
rozwój miasta jako ośrodka narciarskiego są plany właścicieli istniejących nowotarskich stacji
narciarskich  na  Długiej  Polanie  i Zadziale  mające  na  celu  ich  rozbudowę  i  podniesienie
standardów obsługi narciarzy co zostało wpisane, póki co, w ustalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Miasto Nowy Targ konsekwentnie realizuje pro rowerowe inwestycje. W chwili obecnej dla
rowerzystów  dostępnych  jest  około  15  km tras  rowerowych  oraz  kilkukilometrowy szlak
rowerowy na Turbacz. Zrealizowane inwestycje pozwalają zaspokoić podstawowe potrzeby
związane z rekreacją i turystyką rowerową. Aby Nowy Targ w perspektywie nadchodzących
lat  mógł  stać  się  rowerowym  centrum  regionu  koniecznym  staje  się  dalsze  rozwijanie
rowerowej infrastruktury w mieście. 
Idea zrównoważonego transportu, która w krajach Europy Zachodniej od kilkudziesięciu lat
jest podstawą rozwoju przestrzennego miast jest również coraz częściej realizowana w Polsce.
Nowy  Targ  stawiając  za  wzór  takie  miasta  jak  Gdańsk  czy  Wrocław  również  zamierza
realizować spójną politykę transportową opartą na zrównoważonych zasadach. W tym celu
Miasto  Nowy  Targ  zamierza  podjąć  działania  zwiększające  dostępność  komunikacyjną
centrum miasta.  Planuje  się  zamontowanie  stojaków rowerowych  w kształcie  litery  „u”  .
Miasto Nowy Targ analizuje możliwość  dopuszczenia w kilku przypadkach poruszania się
rowerzystów po ciągach komunikacyjnych przewidzianych dla pieszych. 

Prócz inwestycji infrastrukturalnych i sportowych ważnym tematem jest ochrona środowiska.
Kontynuowana jest akcja usuwania wyrobów zawierających azbest, dofinansowania zmiany
czynnika  grzewczego  w  ramach  działań  związanych  ograniczaniem  niskiej  emisji.
Funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 
W lipcu 2014r. Gmina Miasto Nowy Targ przystąpiła do konkursu „Zielone miasta – w stronę
przyszłości”  w kategorii  „zieleń  w mieście”  organizowanego przez  Ministerstwo Ochrony
Środowiska a finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.  Konkurs  był  skierowany  do  miast,  które  prowadzą  działania  na  rzecz  ochrony
środowiska  i  mogą  pochwalić  się  nowatorskimi,  ekologicznymi  rozwiązaniami.  Celem
konkursu  było  promowanie  działań  zmierzających  do  zrównoważonego  rozwoju  miast.
Kapituła  Konkursu przyznała wyróżnienie dla miasta  Nowy Targ za ścieżki rowerowe pn
„Nowy  Targ  trzyma  formę”.  Nagrodą  był  studyjny,  4-dniowy  wyjazd  do  Sztokholmu.
4 listopada 2014r. odbyła się w Ministerstwie Ochrony Środowiska uroczysta gala na której
przedstawiciele  nagrodzonych  i  wyróżnionych  miast  otrzymali  z  rąk  wiceministra  Piotra
Otawskiego szklane statuetki, okolicznościowe dyplomy jak również katalog przedstawiający
i promujący laureatów konkursu wraz z opisem zgłoszonych projektów.

Ponadto duży nacisk władze miasta kładą na działania kulturalne,  o czym świadczy spora
liczba imprez wraz z rozwijającym się z roku na rok coraz prężniej Jarmarkiem Podhalańskim
– flagową imprezą kulturalną stolicy Podhala.

Wieloletnie działania na rzecz miejskiej oświaty przynoszą widoczne efekty. Wzrasta liczba
dzieci i młodzieży osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce oraz zajmujących wysokie
miejsca w konkursach i olimpiadach kuratoryjnych i ogólnopolskich. 

Od  wielu  już  lat  miasto  pozostaje  liderem  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi
(NGO).W  VIII  edycji  Konkursu  „Małopolskie  Wektory”  Miasto  Nowy  Targ  otrzymało
wyróżnienie za wzorcową współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.
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Działania władz miasta zyskują uznanie na forum ogólnopolskim. Miasto Nowy Targ zajęło
IX miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Samorządów „Rzeczpospolitej”  2015
w kategorii Gmina Miejska i Miejsko-Wiejska.

Niestety  powyższe  działania  wiążą  się  z  ogromnymi  wydatkami,  co  istotnie  wpływa  na
zadłużenie  miasta.  W ogólnopolskim rankingu „Wspólnoty”  w kategorii  zadłużenie  miast
powiatowych  w końcu  2014  roku  Nowy Targ  zajął  42  miejsce  ze  wskaźnikiem 46,56%
dochodów.  Będzie  to  jeden  z  czynników  mogących  ograniczyć  możliwość  pozyskania
nowych środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2014-2020.
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