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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 2015 rok Nr V/19/2015 z dnia 26

stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami;
- Uchwała Nr  V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie: Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2015-
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 2015r.

Wszystkie dane liczbowe są podane na dzień 31 grudnia 2015 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
oper
acyj
ne

Cel strategiczny I
Wzmocnienie konkurencyjności

gospodarki lokalnej

Ilość zadań
operacyjny

ch

Charakter
zadań

operacyjny
ch

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015

I.1 Tworzenie stref aktywności
gospodarczej w przestrzeni

miejskiej 

5 ciągły 3 5 5

I.2 Rozwój indywidualnej
przedsiębiorczości

3 ciągły 2 3 3

I.3 Efektywny system promocji
gospodarczej

4 ciągły 1 2 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 X/81/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku Rada Miasta  Nowy Targ uchwaliła
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15 pod nazwą
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15.I.  Plan ten obejmuje
tereny dawnego kombinatu obuwniczego -  NZPS Podhale.  Podstawowym przeznaczeniem
tego  terenu  jest  zabudowa  przemysłowa  oraz  usługowa.  Na  obszarze  planu  wyznaczona
została Strefa Aktywności Gospodarczej, w której ok. 5,7 ha gruntów miejskich może zostać
zagospodarowane na cele przemysłowe lub usługowe. Pozostałe tereny są już zainwestowane.
Poprawy  wymaga  infrastruktura  techniczna  w  tym  szczególnie  drogowa  obsługująca  ten
teren.

I.1.2. – Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą.

W roku 2015 rozliczony został  projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 pn. Utworzenie Strefy
Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu, w ramach którego wykonano w 2014 r. uzbroje-
nie ww. Strefy Aktywności Gospodarczej.
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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.

Obowiązuje  uchwała  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  13.10.2014r.  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  2015  r.  Rada  Miasta  Nowy  Targ  uchwaliła  następujące  miejscowe  plany
zagospodarowania przestrzennego. 

L.p. Nazwa planu
Nr Uchwały Rady Miasta

Nowy Targ z dnia
Dz. Urz. Woj. Małopol.

Pow. 
w ha

1.
Nowy Targ 15.I

NZPS
Nr X/81/2015

z dnia 29 czerwca 2015 r.
2015.4294

z dnia 10 lipca 2015 r.
ok. 65

2.

Zmiana 
Nowy Targ 16

Nowy cmentarz -
targowica

Uchwała Nr IX/62/2015
z dnia 18 maja 2015 r.

2015.3231
z dnia 26 maja 2015 r.

ok. 65,4

3.
Zmiana

Nowy Targ 22
(Centrum)

Uchwała Nr XVI/138/2015
z dnia 7 grudnia 2015 r.

2015.8407
z dnia 23 grudnia 2015 r.

ok. 130

4.
Zmiana

Nowy Targ 24
(Dział)

Uchwala Nr XVI/139/2015
z dnia 7 grudnia 2015 r.

2015.8408
z dnia 23 grudnia 2015 r.

ok. 880

5.
Nowy Targ 25

(Kowaniec -
Kokoszków)

Nr XI/89/2015 
z dnia 20 lipca 2015 r.

2015.4755
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

ok. 747,13

6.

zmiana
Nowy Targ 26

(Równia
Szaflarska)

Nr XII/105/2015
z dnia 7 września 2015 r.

2015.5382
z dnia 15 września 2015 r.

ok. 245 

7. Nowy Targ 29
Nr IX/70/2015

z dnia 18 maja 2015 r.
2015.3234

z dnia 26 maja 2015 r.
ok. 4

8.
Nowy Targ 30
(Podmieścisko -

Stawiska)

XV/129/2015
z dnia 9 listopada 2015 r.

2015.6780
z dnia 20 listopada 2015 r.

ok. 60

9.
Nowy Targ 31

Ogród Działkowy
KROKUS

Nr X/71/2015
z dnia 29 czerwca 2015 r.

2015.4292
z dnia 10 lipca 2015 r.

ok. 2

Na koniec 2015 r. wskaźnik procentowy pokrycia powierzchni miasta planami miejscowymi
wynosił 70%. W porównaniu z poprzednimi latami wskaźnik ten stale rośnie i kształtuje się
następująco.

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

12% 21% 21% 36% 54% 70 %
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I.1.5.        Udział  w  kolejnych  programach  wsparcia  finansowego  z  funduszy
europejskich  w     oparciu  o  zapisy  Małopolskiej  Strategii  Rozwoju  –  transza
2014-2020.

W  2015r.  trwały  prace  nad  Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa
Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  który  został  przyjęty  Uchwałą  Nr  240  /15  Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r.  
Uchwałą Nr 1423/15 z dnia 22 października 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego
przyjął  szczegółowy  opis  osi  priorytetowych  Regionalnego   Programu  Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ponadto  Uchwałą  z  dnia  29  grudnia  2015  roku  Nr  1810/15  Zarząd  Województwa
Małopolskiego przyjął Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020.

W  ramach  wstępnych  naborów  do  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 (Subregion Podhalański) działanie 7.1.3. końcem roku 2015
został zgłoszony wniosek na „Budowę wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do
terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki”. Wniosek jest w trakcie oceny
formalnej. Nabór właściwy  ma się odbyć w III kw 2016. 

Pozostałe  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.  Instytucje  te  organizują  liczne
konferencje, szkolenia, spotkania z konsultantami. 

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 2015 r. w targach brało udział
ponad 60 wystawców.

Aktywnie uczestniczy w Koalicji Marek Ziem Górskich. KMZG jest platformą zrzeszającą
przedsiębiorców i samorządy z obszaru Żywiecczyzny i Podhala. Stanowi inicjatywę, której
celem jest promowanie niezaprzeczalnych walorów turystycznych i ekonomicznych jednego
z najczystszych ekologicznie regionu Polski. Kładąc nacisk na promowanie samego regionu,
ma za zadanie jednocześnie podkreślać wyjątkowość i niepowtarzalność produktów z niego
pochodzących.
Koalicja,  z  jednej  strony  uwzględnia  potrzeby  przedsiębiorstw  w  zakresie  rozwoju  oraz
ekspansji na rynki unijne, z drugiej zaś wspiera samorządy terytorialne w promocji samego
regionu. Koalicja jest więc narzędziem marketingowym zwiększającym sprzedaż towarów i
usług  z  oferty  regionalnej  w  oparciu  o  wizerunek  "Ziem Górskich"  -  czyste  środowisko
(woda, powietrze, ziemia), naturalne piękno i dzika, nieokiełznana przyroda.  Podstawowym
celem  Koalicji  jest  doprowadzenie  do  sytuacji,  w  której  firmy  z  regionu  będą  mogły
zwiększyć  sprzedaż  wytwarzanych  przez  siebie  produktów  i  usług  dzięki  wykorzystaniu
pozytywnego wizerunku regionu Żywiecczyzny i Podhala i związanych z nim pozytywnych
skojarzeń.  Równocześnie  działalność  Koalicji  sprzyjać  będzie  promocji  Regionu,  jego
osiągnięć i atrakcji. 
W roku 2015 do Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” w kategorii  Duży Przedsiębiorca
Gmina  Miasto  Nowy  Targ  zgłosiła  Firmę  Supermarket  "Rajski"
 w roku 2016 do kolejnej  edycji  tego konkursu zgłoszona została  firma PCD "Salami"  w
kategorii Średni Przedsiębiorca.

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. 
Na terenie miasta w 2015 r. było zarejestrowanych 1556 bezrobotnych. W stosunku do 2014
r. (1847) wielkość ta zmniejszyła się o 291 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, w 2014
było ok 70 firm a w 2015 r. w Targach brało udział  ponad 60 wystawców.
W ciągu  trzydniowego  trwania  imprezy  Targi  odwiedza  od  4000  do  5000  osób.  Miasto
reprezentują  nowotarskie  firmy  sięgające  niejednokrotnie  po  laury  konkursu  o  „Złotą
ciupagę”.

I.3.2.      Udział w targach inwestycyjnych.

Miasto nie uczestniczyło w 2015 roku w targach o takim profilu. 

I.3.3.      Opracowanie skutecznego systemu promocji inwestycyjnej.

W ramach trwałości projektu na bieżącą aktualizowane były informacje i artykuły na stronie
internetowej  www.sag.nowytarg.pl. Dodatkowo  w  roku  2015  r.  utworzono  stronę
http://lublublin.pl/sag/index.html na której znajdują się panoramiczne zdjęcia SAG.
Utrzymano także lokowanie linków na stronach partnerskich:
- www.marr.pl
- www.nowytarg.pl 
- www.businessinmalopolska.pl/terenyinwestycyjne
- www.nowotarski.pl 
- www.proinvestdata.p  l

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

Złożony projekt nie uzyskał dofinansowania UE na realizację.
W 2015r. podjęto nowe prace projektowe mające na celu rozbudowę oraz zmianę sposobu
użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 4 oraz budynku
Rynek 6 na cele ekspozycyjno-wystawiennicze.  Miasto podejmie działania mając ena celu
pozyskanie pieniędzy unijnych z nowej  perspektywy finansowej przy udziale  Euroregionu
TATRY.
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CEL STRATEGICZNY NR II
Rozwój  infrastruktury  technicznej  zwiększającej  atrakcyjność  inwestycyjną
miasta Nowy Targ

Cele
oper
acyj
ne

Cel strategiczny II
Rozwój infrastruktury technicznej

zwiększającej atrakcyjność
inwestycyjną miasta Nowy Targ 

Ilość zadań
operacyjny

ch

Charakter
zadań

operacyjny
ch

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015

II.1 Poprawa dostępności
komunikacyjnej 

6 ciągły 3 2 2

II.2 Rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego

3 ciągły 2 2 3

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 konsultacji Projektu PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA
2014-2023 zgłoszono wprowadzenie nowego zapisu dot. budowy obwodnicy Nowego Targu
nieujętej w Programie. 
Zgodnie  z  wnioskiem zgłoszono  budowę  drogi  krajowej  DK47  Rabka  –  Nowy Targ  na
odcinku Rdzawka – Nowy Targ (zakopianka) stanowiąca zachodnią obwodnicę m. Nowy Targ
– czteropasmowa droga przyspieszona (klasy GP), która wraz z południową obwodnicą m.
Nowy Targ  w ciągu drogi  krajowej  DK49 stanowi  połączenie  na kierunku Nowy Targ  –
Jurgów – Granica Państwa.

Wg informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju przesłanej pismem z dn. 08.09.2014r. znak:
DDA-V-eb-053-55/14 na ten odcinek drogi w dniu 29 sierpnia 2014r. został złożony wniosek
do  Wojewody Małopolskiego  o  wydanie  decyzji  (ZRID)  .  Postępowanie  jednak  wskutek
braku zapewnionego finansowania zadania zostało zawieszone do czasu zapewnienia środków
na  odszkodowania  za  przejęcie  nieruchomości  i  realizację  inwestycji.  Wydaje  się,  że  w
obecnej chwili zaniechanie tej inwestycji  byłoby ogromną niegospodarnością polegającą na
tym, że przygotowana dokumentacja w tym Decyzja środowiska straci ważność w 2016r. co
oznacza, że cała dokumentacja będzie wymagała ponownej aktualizacji i przeprowadzenia od
nowa całej skomplikowane procedury uzgodnieniowej. 

Podczas wizyty w Nowym Targu ówczesna Minister  Infrastruktury i  Rozwoju wiceprezes
Rady Ministrów P.Elżbieta  Bieńkowska  wraz  dyrektor  GDDKiA P.  Ewą Tomala-Borucką
zapewniały podhalańskie samorządy, że na ten odcinek na pewno znajdą się oszczędności.
Nie  ujęcie  w  Programie  tej  inwestycji  spowoduje  odsunięcie  jej  realizację  na  czas
nieokreślony. 

Dla  obszarów  przez  który  ma  być  realizowany  ten  odcinek  drogi  krajowej  w
opracowywanych w ostatnim czasie miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dla m. Nowy Targ jak i sąsiednich gmin zostały wskazane rezerwy terenu dla lokalizacji drogi
krajowej DK47 która po długoletnich konsultacjach uzyskała akceptację społeczną. Jednak
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odłożenie  w czasie  realizacji  drogi  spowoduje  konieczność  uwolnienia  przez  gminy tych
terenów,  Ponieważ  gminy nie  mogą  w  nieskończoność  blokować   terenów  stanowiących
w dużej mierze własność prywatną narażając budżet gmin na odszkodowania. 

Podjęto  u  podhalańskich  posłów  działania  lobbujące  na  rzecz  ww.  korekt  w  Programie
budowy dróg krajowych na lata 2014-2023.

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

W 2015r. zbudowano drogę do nowej targowicy, w okolicy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
Droga ta łączy os. Konfederacji Tatrzańskiej wraz z drogą dojazdowa do Strefy Aktywności
Gospodarczej w  Nowym Targu na długości 581 mb.

Trwają prace prowadzące do realizacja tzw. małej obwodnicy centrum miasta – odcinek od ul.
Waksmundzkiej  do Al.  Tysiąclecia,  zgodnie  z  przebiegiem wyznaczonym w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum). W trakcie realizacji
jest dokumentacja projektowa i prawna, której celem będzie uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na  realizacje  inwestycji  drogowej  (ZRiD).  Planowana realizacja  zadania  w latach  2016 –
2017, zgodnie z budżetem miasta i WPF.

W  sierpniu  2015r.  podpisano  umowę  z  projektantem  na  opracowanie  dokumentacji
projektowej  i  uzyskanie decyzji  ZRiD dla zadania „Budowa drogi z infrastrukturą na os.
Bohaterów Tobruku w Nowym Targu” - obszar objęty mpzp NOWY TARG 13.

Również w sierpniu 2015r. podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji
projektowej  i  uzyskanie decyzji  ZRiD dla zadania:  'Budowa drogi Niwa-Grel  w Nowym
Targu” - obszar objęty mpzp NOWY TARG 23 Nowa-Grel.

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. 
W 2015 roku sytuacja nie uległa zmianie

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  jest  przewidziana  w  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  NOWY  TARG  26  Równia  Szaflarska  oraz  w  mpzp
NOWY TARG 21 Obszar lotniska wraz z otoczeniem. 
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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  pozyskania funduszy na modernizację  nowotarskiego lotniska
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020.

W  2015r.  prawnie  uregulowano  sposób  korzystania  przez  zarządzającego  lotniskiem
z miejskich gruntów znajdujących się w obszarze lotniska. 

Obecnie  z  posiadanych  informacjami  trwa  proces  zmiany  zarządzającego  lotniskiem.
Aktualnie zarządzającym lotniskiem jest Aeroklub Polski, docelowo ma nim być Aeroklub
Nowy Targ. Pozwoli to na bieżąco koordynować działania na linii zarządzający lotniskiem
użytkownik wieczysty – właściciel terenu czyli Gmina Miasto Nowy Targ.

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.

Uchwałą  nr  XIII/117/2015  z  dnia  28  września  2015  r.  Rada  Miasta  upoważniła
Przewodniczącego  Rady  Miasta  do  złożenia  wraz  z  Burmistrzem  Miasta  deklaracji
o  ustanowieniu  preferencyjnych  stawek  za  zajęcie  pasa  drogowego  w celu  umieszczenia
infrastruktury  telekomunikacyjnej  na  poziomie  nie  wyższym  niż  20  zł/m2/rok  i  nie
podnoszenia ich co najmniej do 31 grudnia 2020 r. Wpłynie to pozytywnie na rozwój sieci
szerokopasmowych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ.

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

Urząd Miasta Nowy Targ jest właścicielem bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu
Dostęp do Internetu jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury Nowotarskiej Telewizji
Kablowej  sp  z  o.o.  Sieć  bezprzewodowa  zarządzana  jest  przez  Nowotarską  Telewizję
Kablową sp z o.o Nowy Targ ul. Józefczaka 1 w porozumieniu z Urzędem Miasta Nowego
Targu.
Bezprzewodowa sieć Internetowa *INTERNET UM Nowy Targ* to trzy punkty dostępowe
zlokalizowane  na  Rynku,  w  Parku  Miejskim  oraz  na  zmodernizowanym  miasteczku
komunikacyjnym z funkcją małego parku. 
Łączna liczba publicznych punktów dostępu do internetu – 3.

II.2.3.  Rozbudowa  infrastruktury  teleinformatycznej  i  interoperacyjnych  platform
cyfrowych dla instytucji publicznych i samorządów.

Gmina  Miasto  Nowy  Targ,  w  partnerstwie  z  siedmioma  jednostkami  samorządu
terytorialnego,  w  wrześniu  2015  r.  zakończyła  realizację  projektu  „Nowoczesna
Administracja  Samorządowa”  w  ramach  programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  na  lata
2007-2013  Priorytet  V  –  Dobre  Rządzenie,  Działania  5.2  Wzmocnienie  potencjału
administracji  samorządowej,  Poddziałanie  5.2.1.Modernizacja  zarządzania  w  administracji
samorządowej.  Celem  projektu  było  podniesienie  standardów  świadczenia  usług  drogą
elektroniczną w urzędach.

Świadczenie usług elektronicznych w naszym Urzędzie jest możliwe za pomocą internetowej
strony  www.epuap.gov.pl,  która  ma  zapewnić  obywatelowi  wygodną  komunikację
z administracją. e-PUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, która
jest systemem informatycznym pozwalającym na załatwienie sprawy w urzędzie ograniczają
do wysłania e-wniosku w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Aby tego dokonać, wystarczy
uzyskać profil zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym
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- bez konieczności stosowania (odpłatnego) podpisu kwalifikowanego. Wniosek o utworzenie
profilu zaufanego złożyć można na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie udać się do Biura
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, w którym otworzono już punkt potwierdzania profilu
zaufanego  (bezpłatnego  podpisu  elektronicznego).  Obywatele,  poszukując  usługi,  którą
chcieliby  zrealizować  za  pośrednictwem  portalu  www.epuap.gov.pl,  mogą  skorzystać
z prezentowanego tam Katalogu Usług. Dzięki Katalogowi, w którym ujednolicono nazwy
usług oraz dodano możliwość wyszukiwania usług wg kategorii zdarzeń życiowych, obywatel
dużo łatwiej może odnaleźć interesującą go sprawę. 

W roku 2015 w Urzędzie Maista Nowy Targ wdrożono program do elektronicznego obiegu
dokumentów „Intradok” firmy Wasko S.A.
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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
oper
acyj
ne

Cel strategiczny I
Nowy Targ ważnym ośrodkiem obsługi
ruchu turystycznego na terenie Podhala

Ilość zadań
operacyjny

ch

Charakter
zadań

operacyjny
ch

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015

I.1 Organizacja efektywnego
systemu zarządzania informacją

turystyczną

3 ciągły 3 1 3

I.2 Rewitalizacja reprezentacyjnych
części miasta

2 ciągły 2 1 1

I.3 Rozwój infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i

sportowej

11 ciągły 1 8 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 MSIT do realizacji informacyjno-promocyjnej Miasta na wielu płaszczyznach
propagowania turystyki aktywnej. 
Nowy Targ aktywnie włączył się do systemu Informacji Turystycznej widząc w tym działaniu
bardzo  istotne  wsparcie  w  rozwoju  oferty  turystycznej  na  poziomie  subregionalnym  jak
i  ponadregionalnym.  Platforma  Małopolskiego  Systemu  Informacji  Turystycznej  jest
narzędziem realizacji najważniejszych elementów polityki 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,  który  na  przestrzeni  poszczególnych  lat  wygląda
następująco:

2013 2014 2015

liczba osób
odwiedzających

jednostkę IT 
9132 9479 7396

liczba udzielonych
odpowiedzi drogą

elektroniczną
414 367 314

liczba udzielonych
odpowiedzi drogą

telefoniczną
1080 838 731

15



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

• 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.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2009-2012. 

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

Zakończono 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.  
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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 miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY TARG 25 (Kowaniec  –
Kokoszków),  który  został  przyjęty  w  2015  r.  wskazano  ok.  11,5  ha  terenów  sportowo-
rekreacyjnych.

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

Zadanie zostało zrealizowane.

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.

W uchwalonym w 2015 r.  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY
TARG  25  (Kowaniec  –  Kokszków)  wskazane  zostały  tereny,  na  których  możliwa  jest
realizacja nowego wyciągu narciarskiego. Ww. plan dopuszcza także rozbudowę istniejącej
stacji  narciarskiej  na Długiej  Polanie. Obecnie  to  właściciele  tej  małej  Stacji  narciarskiej
podejmują działania mające na celu jej modernizację i rozbudowę.

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. Z ważniejszych prac remontowych w 2015r. wykonano:

• naprawa wentylacji szatni zawodniczej nr 3
• remont sań tzw. „nowej rolby”
• kotłownia c.o.
• malowanie, szatni, tzw. „korytarza gumowego” - realizacja zaleceń Sanepidu

Zakup  powyższych  usług  remontowych,  w  tym  konieczne  ze  względów  technicznych
remonty i naprawy kosztowały w 2015r. ok. 35 tys. zł.
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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,  który  jest  dofinansowany  ze  środków  europejskich  z  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –
Słowacja 2007 – 2013. 

31  grudnia  2015 r.  zakończony został  projek  w ramach  którego  wykonano  16 odcinków
ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 11  km 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. 

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

Miejski Zakład Komunikacji  zapewnia dojazd publicznymi środkami transportu do osiedla
Zadział  (przystanek  na  parkingu  obok  wyciągu  narciarskiego)  oraz  osiedla  Oleksówki
(przystanek na parkingu obok wyciągu Długa Polana).
Dodatkowo objęto akcją zimowego utrzymania od sezonu 2014/2015 parkingów w okolicach
biegowych tras narciarskich czyli na os. Oleksówki, przy ul. Lotników i ul. Składowej. 
W 2015  roku  w dalszym  ciągu  wykonywano  te  zadania  a  dodatkowo  wyznaczono  linię
komunikacyjną  do  osiedla  Marfiana  Góra,  obsługiwaną  przez  prywatnego  przewoźnika,
ponieważ MZK nie dysponuje taborem mogącym obsugiwać ww. linię.

W uchwalonym w 2015 r.  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY
TARG  25  (Kowaniec  –  Kokszków)  wskazane  zostały  tereny,  na  których  możliwa  jest
realizacja nowego wyciągu narciarskiego.

I.3.7. Wyznaczenie ścieżek dydaktycznych w Gorcach.

Zadanie wykracza poza teren Nowego Targu. Ścieżki takie realizowane są programowo przez
Gorczański Park Narodowy.

I.3.8. Modernizacja stadionu im. Józefa Piłsudskiego oraz kompleksu sportowego Hali
GORCE.

Modernizacja została zrealizowana w ramach projektu:  Rozbudowa i modernizacja obiektów
sportowych,  współfinansowanego  ze  środków  europejskich  w  ramach  Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Projekt zakończono w roku 2014.

I.3.9. Budowa krytego basenu na terenie miasta.

Budowa krytej pływalni została zakończona w roku 2014.

Liczba osób korzystających z pływalni miejskiej:

rok liczba osób

2014 149 tys.

2015 246 tys.
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I.3.10.  Instalacja  kontenerowego  lodowiska  na  płycie  Rynku  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą  .

W sezonie zimowym od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. zostało zainstalowane lodowisko
kontenerowe na płycie Rynku. W trakcie funkcjonowania tego lodowiska skorzystało z niego
około kilkanaście  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.

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

Obecnie zaniechano realizacji tego zadania przez PPWSZ. 

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, w tym w szczególności z programów rewitalizacyjnych.

20



CEL STRATEGICZNY NR II

Budowa Marki Nowotarskiej

Cele
oper
acyj
ne

Cel strategiczny II
Budowa Marki Nowotarskiej

Ilość zadań
operacyjny

ch

Charakter
zadań

operacyjny
ch

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015

II.1 Rozwijanie systemu promocji
turystycznej Nowego Targu

6 ciągły 3 6 6

II.2 Kreowanie specyficznych
produktów lokalnych

3 ciągły 2 3 3

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

Zadania

II.1.1. Wypracowanie jednolitego wzorca dla materiałów promocyjnych.

W roku 2015 wypracowano jednolity wzorzec promujący Nowy Targ jako miasto przyjazne
rowerom tzw.  rowerowy.nowytarg.  Działania  marketingowe opierają  się  na  jednakowym
kodzie kolorów, logotypie jak również jednolitej szacie graficznej materiałów reklamowych
i promocyjnych. W wyniku realizacji projektu „Miasta Wyszehradzkie przyjazne rowerom,
czyli dlaczego warto jeździc na rowerze'” miasto Nowy Targ propaguje turystykę rowerową
określaną  mianem  credit  card  touring,  fully  loaded  touring  z  wykorzystaniem  dostępnej
infrastruktury  rowerowej,  promuje  jazdę  na  rowerze  jako  środka  transportu  służącego
w podróżach na krótkich dystansach. 
Celem projektu jest również: budowa wizerunku  Nowego Targu - jako miasta stawiającego
na nowoczesny i  zrównoważony rozwój. Jednym z obszarów aktywności  turystycznej  jest
turystyka  aktywna  ze  szczególnym  uwzględnieniem  turystyki  rowerowej,  promocja
codziennej jazdy rowerem w w mieście Nowy Targ wraz z praktyczną podpowiedzią jak to
robić bezpiecznie oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej
przyjazne rowerzystom. W tym celu  zostanie opracowane kompendium wiedzy w języku
polskim  oraz  angielskim  wykorzystujące  dużo  elementów  graficznych,  które  trafiają  do
odbiorcy poprzez pamięć wzrokową. Kompendium ma na celu edukowanie dzieci i młodzież
jak jeździć bezpiecznie na rowerze. Kompendium wiedzy z doskonalenia jazdy na rowerze
trafi  do  szkół  miast  partnerskich  biorących  udział  w  projekcie.  W  ramach  projektu
przeprowadzona  zostanie  na  terenie  szkół  nowotarskich  prelekcja  na  temat  roli  roweru
w systemie transportowym nowoczesnego miasta oraz praktycznych zasad bezpiecznej jazdy.
W nowotarskich szkołach przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne z doskonalenia jazdy
na  rowerze.  W  ramach  projektu  zostanie  zorganizowany  event  rowerowy  z  udziałem
partnerów  projektu:  Event  będzie  miał  na  celu  promocje  jazdy  na  rowerze  w  miastach
partnerskich.. Na stronie projektu zostanie zamieszczone kompedium wiedzy o bezpiecznej
jeździe  na  rowerze,  która  będzie  dostępne  dla  wszystkich  odwiedzających  tę  stronę
internetową. 
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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.

W  ramach  promocji  turystycznej  Miasta  opracowano  i  wyprodukowano  namioty,  torby
lakierowane,  dwustronne  proporczyki,  smycze  reklamowe,  długopisy,  banery  reklamowe,
odblaski  ulotki,  słodycze  reklamowe,  kubki,  teczki,  albumy,  fotografie,  puchary,naklejki,
znaczki 

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. 
Telebim na Rynku.
W lipcu 2015 roku z nowotarskiego Rynku program nadawała stacja TVN Meteo, podczas
którego szeroko omawiano i reklamowano atrakcje rekreacyjne miasta.

II.1.6. Stworzenie i upowszechnianie kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych
i     sportowych  z  wykorzystaniem  internetu,  informacji  w  prasie  lokalnej
i     regionalnej, radio, telewizji – we współpracy z instytucjami z terenu powiatu
nowotarskiego.

W  2015  r  stworzono  i  upowszechniono  kalendarza  imprez  kulturalnych,  turystycznych
i sportowych z wykorzystaniem internetu  na stronie www.nowytarg.pl, wszelkie informacje
z  miejskich  wydarzeń  wysyłane  są  prasie  lokalnej  i  regionalnej,  radio,  telewizji  –  we
współpracy z instytucjami z terenu powiatu nowotarskiego.
W 2015 r. 33 instytucje współtworzyły ww. kalendarz. 

Upowszechnianie  imprez  kulturalnych,  turystycznych  i  sportowych  odbywa  się  poprzez:
mailing  MOK,  mailing  UM,  telebim,  kalendarz  imprez  organizowanych  w mieście  wyd.
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MOK, ulotki, plakaty Kulturalna Stolica Podhala, www.nowytarg. pl/co gdzie kiedy, portal
społecznościowy ( www.facebook.com/umnowytarg,   www.facebook.com/itnowytarg).

Promowanie imprez kulturalnych na portalach medialnych:
www.wrotamalopolski.pl
www.24tp.pl
www.nowytarg.bai.pl
www.watra.pl
www.podhale24.pl
www.nowytarg.pl
www.it.nowytarg.pl
www.podhaleregion.pl
www.pulspodhala.pl
http://www.glos24.pl/komunikaty/gazeta/glos-podhalanski - wydawca bezpłatnej gazety
www.gdzieco.pl
http://polska.zaprasza.eu
http://www.coigdzie.pl
http://imprezy.docelu.pl
www.ezakopane.pl 
http://nowy-targ.zak.edu.pl
www.z-ne.pl
www.goral.info.pl – wydawca bezpłatnej gazety
www.pieniny24.pl
www.suski24.pl
www.zakopaneplus.pl
www.mik.krakow.pl
www.foto.podhale.pl
www.orawa.pl
www.podhalanska24.pl
www.finweb.pl
www.portalpolski.pl
www.mapakultury.pl
www.region.tatry.pl

MOK  współpracuje  z  w/w  29  portalami,  gdzie  systematycznie  wysyłane  są  informacja
o kulturalnych wydarzeniach w mieście. Ponadto współpraca z przedstawicielami prasy, radia
i  telewizji:  Tygodnik  Podhalański,  Głos  Podhalański,  NTVK,  Radio  ALEX,  kurier
nowotarski,  Gość Niedzielny,  Gazeta Krakowska, ZS Bór – gazetka licealna,  Radio Złote
Przeboje, Radio Kraków, TV Podhale, Dziennik Polski, Gazeta parafii św. Katarzyny.

Współpraca z  ogólnopolskim portalem OPERA SOFTWARE, wydawca Opery – jednej  z
najpopularniejszych  przeglądarek  stron  internetowych  na  świecie  wyróżniła  serwis
cojestgrane.pl  (który od kilku lat współtworzy MOK), poprzez dodanie kafelka z logo na
stronę startową nowej przeglądarki dla iPada. Zatem użytkownicy najbardziej popularnego na
świecie  tabletu jakim jest iPad, mogą wprost ze strony startowej przeglądarki  OperaCoast
korzystać z informacji, które są umieszczane na serwisie cojestgrane.pl
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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

rok Ilość stoik wystawienniczych Liczba uczestników

2014 19 ok. 6000

2015 25 ok. 6500

Jarmark Podhalański

rok Ilość stoik wystawienniczych Liczba uczestników

2014

65 stoisk handlowych, w tym
55 stoisk rzemieślników
i twórców ludowych, 
3 stoiska z prezentacją

rękodzieła na żywo

ok. 16 000

2015

75 stoisk handlowych  w tym
50 stoisk rzemieślników
 i twórców ludowych, 
3 stoiska z prezentacją

rękodzieła na żywo

ok. 17 000

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:

• Narciarska trasa biegowa wokół rezerwatu przyrody "Bór na Czerwonem",
• Narciarska trasa biegowa w „Borze Kombinackim”,
• Narciarski Stadion Biegowy Długa Polana

- oferta szlaku nordic walking
- turystyka kajakowa

Ofertę publikowano za pomocą mediów (prasa), mediów elektronicznych oraz internetowych 
narzędzi mobilnych oraz materiałów poligraficznych. 
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Działa także aplikacja mobilna  Nowy Targ Trzyma Formę, to narzędzie przeznaczone dla
turystów  lubiących  korzystać  z  nowoczesnych  rozwiązań.  Bezpłatna  aplikacja  zawiera
najważniejsze informacje na temat Nowego Targu i jego okolic. Dzięki funkcji geolokalizacji
pozwala  wytyczać  trasy  do  najważniejszych  atrakcji  –  zabytków,  szlaków turystycznych,
miejsc  wartych  zobaczenia,  restauracji  i  obiektów  noclegowych.  Rozbudowana  funkcja
informacyjna  jest  źródłem  wiadomości  o  najważniejszych  wydarzeniach  kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych odbywających się w Nowym Targu. Aplikacja dostępna w języku
polskim i słowackim.

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 2015 r. przyznano  
dotacje na następujące dyscypliny:

L.p.
Nazwa organizacji

pozarządowej
Nazwa projektu Opis przedsięwzięcia

Wysokość
wsparcia

1

Miejski
Młodzieżowy

Klub Sportowy
„Podhale

„PHL kontynuacja
rozwoju”

Celem projektu jest działanie w 
kierunku budowania nowej 
drużyny
ekstra klasowej składającej się 
z młodych, utalentowanych
zawodników, większość z nich 
jest zawodnikami Kadry 
Narodowej.

50.000

2

Nowotarski
Klub Piłkarski

„Podhale”
„Nowotarski futbol

w
sezonie 2015/2016”

Nowotarski
Klub Piłkarski

„Podhale”
„Nowotarski

futbol w
sezonie

2015/2016”

Celem projektu jest utrzymanie 
się w III lidze oraz walka 
drugiej drożyny o awans do V 
ligi.

20.000

3
KS „Gorce” „Nowy

Targ w III lidze
piłki siatkowej”

KS „Gorce”
„Nowy Targ w III

lidze
piłki siatkowej”

Celem Projektu jest rywalizacja w 
rozgrywkach ligowych na szczeblu
regionalnym w piłce siatkowej, 
zdobycie miejsca gwarantującego 
walkę o awans do II ligi, promocja
klubu i Miasta Nowy Targ.

8.000

4
KS „Gorce” „Nowy

Targ w II lidze
tenisa stołowego”

KS „Gorce”
„Nowy Targ w II

lidze
tenisa stołowego”

Celem Projektu jest rywalizacja
w rozgrywkach ligowych na 
szczeblu
regionalnym w tenisie 
stołowym, zdobycie miejsca 
gwarantującego
walkę o awans do I ligi, 
promocja klubu i Miasta Nowy 
Targ.

7.000
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5

KS „Szarotka”
„Promocja sportu i
aktywnego stylu

życia
oraz osiągnięcia

wysokich wyników
sportowych przez

zawodników
klubów

sportowych”

KS „Szarotka”
„Promocja sportu i
aktywnego stylu

życia
oraz osiągnięcia

wysokich
wyników

sportowych przez
zawodników

klubów
sportowych”

Celem projektu jest organizacja
zawodów sportowych,udział 
drużyny
seniorów w rozgrywkach 
Mistrzostw Polski w unihokeju.
Celem jest
odzyskanie tytułu Mistrza 
Polski w kategorii seniorów.

4.000

6

KS „Górale”
Osiągnięcia
wysokich
wyników

sportowych
przez zawodników
klubów sportowych

KS „Górale”
Osiągnięcia
wysokich
wyników

sportowych
przez zawodników

klubów
sportowych

Celem jest zapewnienie 
zawodnikom klubu możliwości 
uczestnictwa w
treningach i rozgrywkach PZU, 
organizacja Mistrzostw Polski 
w kat. seniorów.

6.000

7

UKS „Orkan”
„Rozgrywki w

tenisie
stołowym o awans

do
II ligi”

UKS „Orkan”
„Rozgrywki w

tenisie
stołowym o awans

do
II ligi”

Współzawodnictwo sportowe w
tenisie stołowym z udziałem 14 
zespołów o awans do II ligi. 
Promocja
kultury fizycznej i sportu.
Promowanie Nowego Targu na 
szczeblu wojewódzkim.

2.500

8
KS „Wiaterni”
„Żeglarstwo
sportowe”

KS „Wiaterni”
„Żeglarstwo
sportowe”

Udział zawodników w 
olimpijskiej dyscyplinie 
sportowej „Żeglarstwie
sportowym”.

2.500
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III - Priorytetowy kierunek rozwoju: KAPITAŁ SPOŁECZNY

CEL STRATEGICZNY NR I

Rozwój kapitału społecznego

Cele
oper
acyjn

e

Cel strategiczny I
Rozwój kapitału społecznego

Ilość zadań
operacyjny

ch

Charakter
zadań

operacyjny
ch

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015

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

miejskich

6 ciągły 4 4 5

I.2 Wspieranie aspiracji
edukacyjnych społeczności

lokalnej

3 ciągły 1 3 3

I.3 Wzrost znaczenia kultury jako
czynnika rozwoju społeczności

lokalnej oraz propagowanie
dziedzictwo kulturowego miasta

i subregionu podhalańskiego

11 ciągły 8 11 11

I.4 Rozwój funkcji ośrodka
naukowego

2 ciągły 2 2 2

I.5 Polityka długofalowej
współpracy z organizacjami

pozarządowymi

1 ciągły 1 1 1

I.6 Podnoszenie jakości
świadczonych usług publicznych

2 ciągły 2 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 2015 r. miejskie jednostki organizacyjne w sferze oświaty wykorzystywały na cele
edukacyjne 9 kompleksów obiektów o pow. 29.554 m2.  Powierzchnia nieruchomości
szkolnych wynosiła 82.702 m2. Ponadto trzy obiekty komunalne miasta ( jeden przy ul.
Szaflarskiej,  i  dwa przy ul. Wojska Polskiego) były również wykorzystywane na cele
edukacyjne przez podmioty prywatne. W 2 przedszkolach samorządowych, 6 szkołach
podstawowych i 2 gimnazjach – prowadzonych przez miasto znajdowało się 140 Sali
lekcyjnych,  18  pracowni.  Szkoły  dysponowały  13  salami  gimnastycznymi,  w  tym  2
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(przy SP Nr 4 i SP Nr 6), które w sposób bardziej intensywny wykorzystywane były na
cele  ogólno  miejskie.  Przy  2  szkołach  podstawowych  (SP  Nr  2  i  SP  Nr  3)  oraz
2  gimnazjach  (G1  i  G2)  funkcjonowały  tzw.  ”Orliki”  czyli  kompleksy  sportowo-
rekreacyjne z boiskami do nożnej, p. siatkowej, p. koszykowej. We wszystkich szkołach
funkcjonowały  świetlice  szkolne  i  stołówki.  Infrastruktura  szkolna  zasadniczo
zapewniała  potrzeby,  chociaż  nadal  w  tym  obszarze  aktywności  służb  miasta
wnioskowana  była  budowa  nowoczesnych  sali  gimnastycznych  dla  obu  gimnazjów,
a  także  potrzeba  zwiększenia  liczby  pracowni  w  szczególności  komputerowych
i językowych, ale także dla innych przedmiotów (chemiczna, biologiczna, techniczna).
W okresie sprawozdawczym – w miarę posiadanych środków finansowych – odtwarzano
lub zwiększano pod względem ilościowym stan posiadania przez przedszkola i szkoły
nowoczesnego sprzętu lun nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Przedszkola i szkoły
miasta dysponowały łącznie 408 komputerami w tym 251 dla uczniów (wzrost w 2015 r.
o  33  komputery),  72  projektorami  multimedialnymi,  51  tablicami  interaktywnymi
(wzrost w 2015r. o 9 tablic).Na stanie szkół było także 37 telewizorów, a także rzutniki
przezroczy, kamery video, odtwarzacze DVD, oraz kserokopiarki. Pokaźne był tez stan
wolumenów książek (105.472). W dobie zagrożeń, jakie niesie współczesny świat dla
zwiększenia  bezpieczeństwa  na  terenie  szkół  zainstalowanych  było  144  kamery
w ramach monitoringu wizyjnego, który zbudowano na terenie każdego z kompleksów
szkolnych.

• W 2015 r. wydatki na edukację w przedszkolach i szkołach miasta, ale także związane
z dotowaniem przedszkoli i gimnazjum prywatnego wyniosły łącznie ponad 28.000.000
zł  i  były  na  poziomie  z  lat  minionych.  Wydatki  te  są  obiektywnie  uzasadnione
i  gwarantujące  dobrą,  jakość  pracy  w  nowotarskiej  oświacie,  ale  tak  jak  w  innych
dziedzinach mogłyby być większe, bowiem z roku na rok wzrastają wymogi edukacyjne
dla nowotarskiej młodzieży coraz to bardziej konkurencyjnego rynku pracy. 

• W  2015r.  zbudowano  2  place  zabaw  i  rekreacji  dla  dzieci  przy  Przedszkolu  Nr  2
i Przedszkolu Nr 4 w Nowym Targu.

• W ramach edycji Budżetu Obywatelskiego w okresie sprawozdawczym zabezpieczono
także środki na 2016r. w celu remontu sali  gimnastycznej  w Szkole Podstawowej Nr
3,modernizacji  boiska  sportowego przy SP Nr 5 (likwidacja  nawierzchni  asfaltowej),
a także dla „budowy” nowoczesnych pracowni szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2.

I.1.2. Budowa nowych sal gimnastycznych przy Gimnazjum nr 1 i 2.

W okresie sprawozdawczym podjęto rozmowy z władzami powiatu nowotarskiego w celu
przygotowania koncepcji budowy jednej lub dwóch nowoczesnych sali gimnastycznych dla
szkół zlokalizowanych w rejonie Placu Słowackiego (ZS Nr 1 im. Wł. Orkana, Gimnazjum
nr 1).
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I.1.3. Współpraca w prowadzeniu zajęć przygotowujących młodzież do życia w     warunkach
globalizacji i konkurencji na rynku pracy.

W 2015r. podobnie jak w latach minionych zabezpieczono właściwy poziomu nakładów na
dokształcanie  i  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli,  w  tym  doskonalenie  umiejętności
funkcjonowania w warunkach globalizacji i konkurencji na rynku. Nakłady na doskonalenie
nauczycieli w okresie sprawozdawczym wyniosły 149.000 zł.

Włączono  działających  doradców  zawodowych  dla  uczniów  w  2  gimnazjach  do
funkcjonującego w tym okresie wojewódzkiego programu doradztwa zawodowego, a także
umożliwiono  ponad  400  uczniom  obu  gimnazjów  udział  w  targach  zawodów,
zorganizowanych w Krakowie. 

Wskaźniki 2015 r.
Liczba doradców zawodowych – 2 etaty,
Liczba uczniów na targach zawodów – 400

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).

• Intensyfikację nauki języków obcych w szkołach w okresie sprawozdawczym realizowano
poprzez  dodatkowe  zajęcia  pozalekcyjne  oraz  udostępnianie  bazy  lokalowej  dla
podmiotów szkolących (udostępnienie sali lekcyjnych w Gimnazjum Nr 2 dla prywatnej
szkoły językowej,).

• Podejmowano przedsięwzięcia  w zakresie  organizacji  spektaklów przez uczniów m .in
w MOK  w  języku  obcym.  Propagowano  i  przygotowywano  także  uczniów  do
uczestnictwa w festiwalu piosenki angielskiej czy Międzynarodowym Konkursie Języka
Angielskiego  English  Master.  Uczniowie  nowotarskich  gimnazjów  wykazali  się  na
egzaminie  gimnazjalnym  w  2015r.  bardzo  dobrymi  wynikami  ze  znajomości  języka
angielskiego ( Liczba punktów G Nr 1 – 28.8, G Nr 2 - 27.8 przy średniej wojewódzkiej
27.1 punktu), a w zakresie znajomości języka niemieckiego uczniowie Gimnazjum Nr 2
należeli do ścisłej czołówki w województwie (G Nr 2 liczba punktów - 28,2 przy średniej
w województwie 23.3 punktu).

• W ramach Budżetu Obywatelskiego w okresie sprawozdawczym zabezpieczono na 2016
środki  finansowe na  -kolejną  po  pracowni  w SP Nr  4  -  budowę pracowni  językowej
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu.

• Szkoły podstawowe kontynuowały współpracę i wymianę wakacyjną z innymi szkołami
na terenie zaprzyjaźnionych miast.

• We  wszystkich  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  prowadzonych  przez  miasto  do
nauki języka angielskiego wykorzystywano tablice interaktywne.

Wskaźniki 2015r.
Ilość sali językowych(nowoczesnych) – 1 sala (przygotowano środki pod drugą),
Ilość form nauczania:  4  formy,  zajęcia  programowe,  pozalekcyjne,  pozaszkolne,  wymiana
językowa
Ilość laureatów konkursów językowych: 1
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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.

• Kontynuowano  działalność  klas  sportowych  w SP Nr  2,Sp Nr  11  i  G Nr  2.  W roku
szkolnym 2015/2016 zaszła konieczność tworzenia klas sportowych obejmujących więcej
niż  jedną  dyscyplinę  sportową.  Na  koniec  2015r  w  klasach  sportowych  szkolono
w  zakresie  hokeja,  unihokeja,  narciarstwa  biegowego,  piłki  nożnej,  p.  siatkowej
i p. koszykowej. Niestety zainteresowanie klasami sportowymi słabło pomimo czynionej
przez  szkoły  i  kluby  promocji  sportu.  Słabła  też  zdolność  organizacyjno-finansowa
większości  stowarzyszeń  sportowych  i  spółek  sportowych,  co  utrudniało  szerszą
partnerską współpracę.

• W  ramach  propagowania  sportu  i  selekcji  do  sportu  szkoły  podstawowe  wspólnie
z MMKS Podhale uczestniczyły w realizacji programu nauki jazdy na łyżwach, a Miasto
Nowy Targ zorganizowało dla grupy ponad 90 uczniów zajęcia nauki jazdy na nartach
biegowych i zjazdowych (Jeżdżę z głową), a także zajęcia nauki pływania dla uczniów
(Już pływam). W szkołach wspólnie z SZS w Krakowie realizowano rządowy projekt pt.
„Mały Mistrz”, w którym uczestniczy ponad 150 dzieci. 

• W  2015r.  zdynamizowano  działania  dla  i  poprawy,  jakości  w  organizacji  sportu
szkolnego,  czego  efektem  były  liczne  wspólne  szkolne  przedsięwzięcia,  turnieje,  ligi
szkolne. 

• Z uwzględnieniem propozycji i uwag organizacji sportowych w 2015r. zmodyfikowano
zasady korzystania i uiszczania opłat za korzystanie z szkolnych obiektów sportowych.
Obniżono  opłaty  w  zakresie  standardu  podstawowego  w  korzystaniu  z  sali
gimnastycznych, utrzymano preferencje dla zajęć z dziećmi, i i młodzieżą.

• Utrzymywano i finansowano pracę 6 Animatorów sportu na 3 obiektach „Orlik”, których
zadaniem  -  oprócz  aktywizacji  sportowej  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  -  było  także
rozpoznawanie  predyspozycji  dzieci  i  młodzieży  do  poszczególnych  dyscyplin
sportowych oferowanych im przez nowotarskie kluby sportowe. 

Wskaźniki 2015r.
Ilość klas sportowych – 6
Ilość uczniów korzystających z nowych obiektów sportowych- ok.2.500 osób

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

Organizacja  szkolnictwa  ponadgimnazjalnego  należy  do  kompetencji  Powiatu
Nowotarskiego,  który  nie  korzystał  w  okresie  sprawozdawczym  z  opinii  władz  miasta
Nowy Targ  w  zakresie  adekwatności  obecnej  oferty  edukacyjnej  do  aktualnych  potrzeb.
Miasto Nowy Targ nie przedstawiało również w przedmiotowym zakresie swoich propozycji
czy wniosków.
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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.

W 2015  współdziałano  z  mającym  siedzibę  w  obiekcie  Urzędu  Miasta  –  Uniwersytetem
Trzeciego Wieku. Miasto udostępniało tej organizacji pomieszczenia nieodpłatnie i udzielało
pomocy  organizacyjnej.  Uznając  złożoną  sytuację  większości  członków  UTW,  Związku
Emerytów  i  Rencistów  oraz  innych  organizacji  osób  w  wieku  po  produkcyjnym
w stosowanych na terenie miasta opłatach za korzystanie z urządzeń sportowo-rekreacyjnych
na  obiektach  szkolnych  wprowadzono  ulgi.  Cześć  emerytów  i  rencistów  korzystała
z  organizowanych  przez  jednostki  miasta  szkoleń  w  zakresie  obsługi  komputera  czy
korzystania z Internetu. Przedstawiciele osób w wieku poprodukcyjnym zaproszone zostały
do  tworzonej  w  2015r.  Rady  Seniorów,  której  celem  jest  m.in.  opiniowanie  niektórych
projektów  aktów  prawa  miejscowego  oraz  wskazywanie  potrzeb  tej  grupy  mieszkańców
Nowego Targu.

Wskaźniki 2015r.
1.Ilość inicjatyw edukacyjnych – 1
2.Ilość  osób  biorących  udział  w  przedsięwzięciach  w  zakresie  aktywności  społeczno-
zawodowej - 20  

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

• W  roku  szkolnym  2014/2015  jak  i  2015/2016  zajęcia  wynikające  z  planu  nauczania
w szkołach podstawowych  i  gimnazjach  zostały wzmocnione przez zajęcia  dodatkowe
finansowane przez miasto ,w wymiarze łącznym ponad 120 godzin tygodniowo. Były to
zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy czy dla
obcokrajowców przybywających z zagranicy (emigracja gł. z Ukrainy),  a także zajęcia
w ramach  szeroko  rozumianej  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  takie  jak:
rewalidacyjne,  wyrównawcze,  terapeutyczne,  socjoterapeutyczne,  logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne,  dla  dyslektyków  i  dla  uczniów  wymagających  gimnastyki
korekcyjnej.  Ponadto  organizowano  zajęcia  rozwijające  umiejętności  i  rozwijające
uzdolnienia. Uczniowie mogli korzystali równolegle z wielu form tych zajęć. Wszystkie
szkoły  prowadzone  przez  miasto  oferowały  uczniom  możliwość  udziału  w  wielu
przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, charytatywnym, kulturalno-integracyjnym,
ekologicznym, profilaktycznym, rekreacyjno-sportowym. Szkoły Podstawowe Nr 5 i Nr
11  były  partnerami  programów  realizowanych  przez  szkoły  na  terenie  Słowacji  i  im.
Uczestniczyły na wycieczkach integracyjnych w tym kraju.

• Kontynuowano w 2015r. system motywowania uczniów poprzez jednorazowe stypendia
szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia  w sporcie (183 zł).  Na ten cel wydatkowano
łącznie 21.411 zł udzielając 117 stypendiów.

• Dla prawie 400 uczniów i uczennic udzielono wsparcia w ramach programu stypendium
szkolne o charakterze socjalnym na cele edukacyjne. Na przedmiotowy cel wydatkowano
ponad 327.000 zł refundując uczniom i ich rodzicom zakupy podręczników szkolnych,
przyborów  szkolnych  czy  zajęć  wspomagających,  a  także  ich  pobyt  na  wycieczkach
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szkolnych  krajoznawczych.  Duża  część  refundacji  dotyczyła  zakupu  sprzętu
komputerowego i oprzyrządowania.

• Programem  „Wyprawka  szkolna  objęto  573  uczniów  i  uczennic  nie  tylko  szkół
prowadzonych  przez  miasto,  ale  także  uczniów  zamieszkałych  w  Nowym  Targu
uczęszczających na zajęcia szkół średnich. Pomoc w kwocie 170.120 zł przeznaczona była
na zakup podręczników szkolnych.

• Kontynuowano  w  ramach  rządowego  programu  wsparcie  25  uczniów  romskich,  dla
których zakupiono podręczniki i przybory szkolne na łączną kwotę ponad 10.000 zł.

• Szczególnie  wyróżniającym  się  w  nauce  80  uczniom  ze  szkół  podstawowych
i gimnazjów ufundowano jednodniowe wycieczki krajoznawcze do Ojcowa i Chorzowa,
wydatkując  na  ten  cel  20.000  zł,  a  grupy  ponad  70  uczniów  i  uczennic  zakupiono
i wręczono nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego. 

• W 2015r.  poczyniono duże nakłady na zwiększenia liczby wolumenów w bibliotekach
szkolnych (W 2015r. nastąpił wzrost o 9.511 wolumenów).

• Szczególnie  dużą  wagę  w  okresie  sprawozdawczym  miały  przedsięwzięcia  na  rzecz
uczniów  niepełnosprawnych.  Wydzielono  w  tym  zakresie  rozdziały  kwalifikacji
budżetowej (80149 i 80150) i na wsparcie 19 uczniów o bardzo złożonych problemach
zdrowotnych wydatkowano prawie 500.000 zł.

• Dużą wagę zwracano na wsparcie uczniów poprzez uczenie ich sposobu uczenia się co
spowodowało, że m.in.  wszystkie nowotarskie szkoły podstawowe i gimnazja uzyskały
dobre  wyniki  na  sprawdzianie  na  zakończenie  szkoły  podstawowej  i  na  egzaminie
gimnazjalnym (szkoły podstawowe – miasto Nowy Targ 60,6 punktu (pkt), powiat - 57,9
pkt, województwo 60,2 pkt, gimnazja - j. polski G Nr 1-21 pkt, G Nr 2-19,80 pkt, powiat
19,40 pkt, województwo 20,30pkt , matematyka G Nr 1-13,3pkt ,G Nr 2-14,3pkt ,powiat
13,9  pkt,  województwo  14,9  pkt),  a  niektóre  szkoły  należały  do  najlepszych
w województwie (SP Nr 5 - 64,6 pkt, SP Nr 11 61,6 pkt).

• Kwotę  192.597  zł  wydatkowano  na  refundację  pracodawcy  kosztów  kształcenia
młodocianych uczniów (26 pracodawców szkolących, 28 uczniów w różnych zawodach w
szczególności fryzjerów, mechaników, piekarzy czy cukierników).

• Podjęto  wsparcie  uczniów  z  rodzin  wielodzietnych  w  ramach  programu  „Pierwszy
dzwonek” obejmując tym wsparciem 215 uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę 32.250
zł. 

Wskaźniki 2015r.
Ilość  uczniów  osiągających  ponadprzeciętne  wyniki  w  nauce  –  317  uczniów  szkół
podstawowych i 139 uczniów gimnazjów (odpowiednio 14,92 i 15,14% uczniów w danym
typie szkoły).

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

Nierealizowano  w  przedmiotowym  zakresie  zadań  w  okresie  sprawozdawczym,  ale
utrzymywano  system  Wifi  na  Rynku,  Parku  Miejskim  oraz  w  parku  przy  ul.  Wojska
Polskiego.
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I.3.  Cel  operacyjny  –  Wzrost  znaczenia  kultury  jako  czynnika  rozwoju
społeczności  lokalnej  oraz  propagowanie  dziedzictwo
kulturowego miasta i subregionu podhalańskiego.

W  roku  2015  podjęto  szereg  działań  mających  na  celu  propagowanie  dziedzictwa
kulturowego poprzez organizację wystaw, konkursów, koncertów, promocji publikacji oraz
innych  wydarzeń  kulturalnych  między  innymi:  Festiwal  Smaku,  Town  Twinig  Jarmark
Podhalański,  wydanie  rocznika  popularno  -  naukowego  „Almanach  Nowotarski  Nr  19”,
Organizacja  X  Letnich  Koncertów  Organowych  w  kościele  św.  Katarzyny,  organizacja
obchodów  XV  Dnia  Papieskiego,  wystawa  plenerowa  rzeźb  Michała  Batkiewicza  pt.
„Chichot  życia”  na  nowotarskim Rynku,  wystawa  plenerowa pt.  „Kadrówka 1914-2014”.
Organizacja  konkursów  wiedzy  o  Nowym  Targu  dla  dzieci  i  młodzieży.  Propagowanie
dziedzictwa  kulturowego odbywa się  również  poprzez  uczestnictwo dzieci  i  młodzieży w
lekcjach muzealnych oraz warsztatach rękodzielniczych. 
W 2015 r wsparcie organizacji pozarządowych w kwocie 68 000,00 zł realizujących zadania
publiczne  w  zakresie  kultury  i  sztuki  propagujących  tym  samym  dziedzictwo  kulturowe
naszego miasta i regionu. 
Ponadto w Nowym Targu prężnie działają dziecięce i młodzieżowe zespoły regionalne wśród
nich: „Zespół Mali Hyrni”, „Hyrni”, „Śwarni”, Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu
„Mali  Śwarni”  oraz  Zespół  „Młode  Podhale”  działający  przy  Podhalańskiej  Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej.  

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  „Jarmark” w wykonaniu aktorów sceny dorosłych
MOK  oraz  zespołu  Młode  Podhale  w  reż.  Marcina  Kobierskiego  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 zostaną
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 i zza
granicy  (Mali  Hyrni,  Mali  Śwarni,  Śwarni  Miejska  Orkiestra  Dęta);  strefa  sportowa
(pokazy piłkarskie, trialowe, piknik snowboardowy);  strefa rodzinna (warsztaty plastyczne,
techniczne  i  kukiełkowe,  spektakle teatralne);   stoiska handlowe; eJarmark – turnieje  gier
e - sportowych; w tym roku także specjalna aplikacja na smartfony. 
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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. 
W  roku  2015  miał  miejsce  XXXV  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 wykracza ponad 6000.

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

Realizacja  projektu „Europe  is  our  home”  został  sfinansowany  przez  Unię  Europejską
w ramach  programu  „Europa  dla  obywateli” projekt  umożliwił  spotkanie  372  obywateli,
z których 196 pochodziło z miasta Nowy Targ (Polska), 50 z miasta Kieżmarok (Słowacja),
50  z  miasta  Radevormwald  (Niemcy),  31  z  miasta  Evry,  (Francja).  Goście  z  trzech
zaprzyjaźnionych samorządów: Evry, Radevormwald oraz Kieżmark zwiedzali nasze Miasto
gdzie  spotkali  się  z  jego  włodarzami,  a  przede  wszystkim  wzięli  udział  w  specjalnie
zorganizowanej na ta okazję konferencji pn; „Wolna Europa”.
Przedsięwzięcie  zrodziło  się  w  ramach  projektu  Europa  to  nasz  dom,  finansowanego  ze
środków  Unii  Europejskiej.  Konferencja  miała  na  celu  wymianę  poglądów  z  naszymi
partnerami  na  temat  samorządu,  integracji  europejskiej  po  II  wojnie  światowej,  życiu  za
„żelazną  kurtyną”,  rozwoju  turystyki  wiejskiej  w  krajach  Skandynawii  oraz  granic
politycznych i ich wpływu na rozwój turystyki. Wśród zaproszonych prelegentów byli: Pani
Stanisława Szołtysek-sekretarz Miasta, profesor Mirosław Stec, Pan Robert Kowalski- Prezes
PTH, Pan dr. Arkadiusz Niedziółka oraz Pan mgr Adam Perchał.

I.3.4. Stworzenie ekspozycji dokonań nowotarskich artystów.

Pod  patronatem  Burmistrza  Miasta  po  raz  24  miały  miejsce  „Nowotarskie  prezentacje”
wielopokoleniowych dokonań artystów w Galerii BWA „Jatki”. Udział wzięło  50 artystów
prezentując różne nurty sztuki w indywidualnych technikach plastycznych. W ciągu miesiąca
wystawę w Nowym Targu oglądnęło 800 osób. 

WYSTAWY organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury:

l.p. Nazwa imprezy Termin
Ilość

uczestników
1.

Plakaty KSP z roku 2014 styczeń

2.
WYJŚCIE ZAPLANOWANE 17 stycznia 50

3.
Gorce w Naturze 2000 10 lutego 20
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4.
Opowieść o skrzypcach 13 marca 40

5.
Laboratorium sztuki 18 kwietnia 25

6. Nasz świat-Wystawa prac uczestników
PSOUU 

4 maja 40

7.
XXXV  Międzynarodowy Konkurs
Fotograficzny im. Jana Sunderlanda

„Krajobraz Górski”
27 czerwca 100

8. Powroty do miasta - wystawa Lucyny
Bełtowskiej

24 lipca 50

9. Wystawa fotograficzna portret Tatr -
Tadeusz Śmiałkowski

11 września 60

10.
Rysunek i nie tylko – przestrzeń artystyczna

oczami architekta
14 października 60

11.
39. ATP wystawa pokonkursowa -

Przemijanie
14 listopada 60

12.
Kalejdoskop życia WMMKT 

Wiesława Kazuś Tylek
10 grudnia 50

13. Razem 555

WYSTAWY  organizowane  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury,  Muzeum  Podhalańskie
im.Cz. Pajerskiego:

l.p. nazwa imprezy termin Ilość uczestników

1 „Nowotarżanki” 22.01.2015 – 5.04.2015
926

2
„Mistyka Patyka" - wiklina i
tkanina Marka Kossowskiego

9.04.2015 – 10.05.2015
467

3
Mieszkańcy kamieniczek
nowotarskiego Rynku na

przełomie XIX i XX wieku”
16.05.2015 -15.10.2015

1431

4 „Jarmarki w Nowym Targu” 21- 23.08.2015 500

5

„Jan Paweł II i sport „ z
Instytutu Dialogu

Międzykulturowego im. Jana
Pawła II w Krakowie

16.10.2015 -10.11.2015 399

6

„Z rodzinnych zbiorów
nowotarskich rodów -
Rajskich (Rayskich)  i

Różańskich”

22.10.2015 – 31.12.2015 1219

7 Razem 4942
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I.3.5.  Udział  w tworzeniu  wydawnictw,  filmów,  programów TV, dokumentujących
podhalańskie tradycje.

Coroczna edycja Almanachu Nowotarskiego -„Almanach Nowotarski Nr 19”.

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. Szacuje  się,  że  półfinał
odwiedziło około 6500 osób.
 XV Jarmark Podhalański.  Szacuje się, że XV Jarmark Podhalański odwiedziło około
17 000 osób.

 Wykaz pozostałych wystaw/ wykładów / imprez kulturalnych bazujących i nawiązujących
do lokalnych tradycjach.

WYKŁADY W MUZEUM

l.p. nazwa imprezy ilość
Ilość uczestników

1.
Wykład  Małgorzaty Międzobrodzkiej pt.

„Handel solą w dawnej Polsce. Nowy Targ-
miasto na solnym szlaku”

1spotkanie 40

2.
Cykl wykładów Jacka Waksmundzkiego

Bohaterowie I i II Wojny Światowej z
nowotarskiego Gimnazjum

7 spotkań 269

3. Wykłady Marka Fryźlewicza Nowy Targ -
moje miasto. Galeria Nowotarżan

4 spotkania 379

4. Wykład i prezentację broni przedstawi Adam
Jachymiak, mjr rez. Straży Granicznej

1 spotkanie 42

5.
Wykład Barbary Słuszkiewicz z cyklu

„Mieszkańcy kamieniczek nowotarskiego
Rynku na przełomie      XIX/XX w.”

4 spotkania 194

6.
Razem 18 924

WARSZTATY W MUZEUM
l.p. nazwa imprezy termin Ilość uczestników

1.
„Nowotarski strój mieszczański” – warsztaty  
plastyczne

24.02.2015 14

2.
Warsztaty świąteczne
Tradycyjna palma   wielkanocna

12.03.2015 69

3. Tradycyjne papierowe zabawki na choinkę
2.12.2015 62

razem 3 145
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I.3.7. Wspieranie i propagowanie twórczości lokalnej i amatorskiej.

Pod  patronatem  Burmistrza  Miasta  po  raz  24  miały  miejsce  „Nowotarskie  prezentacje”
wielopokoleniowych dokonań artystów w Galerii BWA „Jatki”. Udział wzięło  50 artystów
prezentując różne nurty sztuki w indywidualnych technikach plastycznych. W ciągu miesiąca
wystawę w Nowym Targu oglądnęło 800 osób. 

Miejski Ośrodek Kultury oferuje udział w następujących formach zajęć: 
• Laboratorium sztuki - spotkania amatorów sztuk plastycznych, nastąpił dalszy spadek

zainteresowanych pracownią. Grupa zorganizowała wystawę swoich prac , wydano folder
z  pracami  uczestników.  Członkowie  brali  udział  w dorocznym konkursie  Amatorskiej
Twórczości Plastycznej.

• klub fotograficzny - spotkania odbywały się 2 x w miesiącu z przerwą wakacyjną (lipiec,
sierpień)  zorganizowano  4  sesje  fotografii  studyjnej  i  dwa  spotkania  z  warsztatu
fotograficznego:  „Guma jako technika  fotograficzna”,  „Światło  w fotografii  studyjnej”
zaprezentowano cztery wystawy klubowe na piętrze MOK

• grupa teatralna” O szesnastej”, 
• scena dorosłych MOK, Mini Akademia, 
• warsztaty taneczne salsa, 
• studio piosenki „Septyma” - w zajęciach Studia Piosenki „Septyma” w roku szkolnym

2014/15  brało  udział  34  solistów.  Dzieci   uczestniczyły  w życiu  muzycznym  miasta,
reprezentowały Nowy Targ w różnych konkursach zdobywając 36 nagród w konkursach
międzynarodowych,  48  w  konkursach  ogólnopolskich,  6  nagród  w  konkursach
regionalnych,  85 nagrody w konkursach wojewódzkich oraz 34 nagrody w konkursach
powiatowych.

• Miejska  Orkiestra  Dęta -   czynne  uczestnictwo  w  uroczystościach  patriotycznych,
organizowanych przez Urząd Miasta Nowy Targ i Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
czynne uczestnictwo w innych formach działalności  kulturalnej,  organizowanych przez
organizacje  samorządowe,  współpraca  z  innymi  organizacjami  pozarządowymi,
współpraca z Parafiami nowotarskimi i gminnymi oraz innymi organizacjami i firmami.

• zespół  taneczny Party-tura - espół tańca nowoczesnego/działa pierwszy rok, kilkanaście
osób ze szkół gimnazjalnych i średnich/, pierwszy rok zakończył się dwoma występami
„Rozrabiamy kulturalnie oraz na Nowotarskich sobótkach. 

• zespół regionalny „Mali Śwarni” - liczba członków zespołu TPDZ  "Mali Śwarni" na
dzień 31.12.2015r. wynosi  55 dzieci. Są to dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Zespół bierze
udział w licznych imprezach, przeglądach, festiwalach.

KONKURSY organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury:

l.p. nazwa imprezy Termin Ilość uczestników

1.
60. Ogólnopolski Konkurs

Recytatorski –eliminacje powiatowe
16 marca 2015 11

2. Konkurs Piosenki Angielskiej 17 marca 2015 83

3.
XXVI Festiwal Form Muzycznych i
Tanecznych „Talenty Małopolski”

2015
27-28 kwietnia 2015 400

4. Wygraj sukces- konkurs piosenki 28 marca 2015 40

5.
XXX Festiwal Teatrów Dzieci i

Młodzieży „Bajdurek”
11 maja 2015

400
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6.
XXXV Międzynarodowego

Konkursu Fotograficznego im. Jana
Sunderlanda „Krajobraz Górski”

27 czerwca 2015 108

7.
XXXIX Konkurs Amatorskiej

Twórczości Plastycznej
14 listopada 2015 44

8. Biennale Satyry  im.ST.J.Leca października 2015 11
9. XIV  Intershow 2015 5-8 stycznia 2015 600
10. Razem 1697

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  roku  2015  w ramach  XV  Jarmarku  Podhalańskiego  zorganizowana  została   nowa
wystawa  plenerowa  poświęcona  nowotarskim  Jarmarkom.  Przedstawiła  ona  historię
nowotarskich jarmarków. Opisano handlowe wydarzenie od czasów średniowiecznych po
czasy współczesne. Zdjęcia pokazały XX-to wieczny jarmark z początku wieku po lata 70
–te.  Wystawa  była  urozmaicona,  bo  zamieszczono  na  planszach  dokumenty,  teksty  z
archiwalnej  prasy.  Wiele  osób  z  dużym  zainteresowaniem  ją  oglądało,  dyskutowało.
Zdjęcia z czasów, które pamiętają zwiedzający budziły żywe emocje.

 Podczas 15. Jarmarku Podhalańskiego powstał skansen wraz z „Zaułkiem rzemieślników”
które zlokalizowano na placu  J.  Słowackiego.  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. Oprócz sprzętów rolniczych tj. wozów, sieczkarni, drewnianych
pługów,  sprzętów  gospodarstwa  domowego  można  było  zobaczyć  duży,  piękny  ul
w kształcie domku góralskiego i akcesoria którymi posługiwali się dawniej pszczelarze.
Atrakcją  był  też  tzw.  Zaułek  rzemieślników,  w którym  twórcy demonstrowali  sposób
wytwarzania:  świec  woskowych,  drewnianych  zabawek,  kwiatów  z  bibuły,  lepienia
naczyń z gliny, kucia przedmiotów z żelaza, szycia strojów ludowych. Odwiedzający tą
strefę  Jarmarku  mieli  możliwość  samodzielnie  wykonać  przedmioty,  porozmawiać
z twórcami,  zakupić  unikalne wyroby.  W tym roku ilość twórców i  reprezentowanych
przez nich rzemiosł była znacznie większa niż w ubiegłych latach. Byli to:
• Edward Gacek, garncarz nie tylko zaoferował swoje dzieła, ale  pokazał jak wytwarza

się z gliny naczynia na kole garncarskim.
• Stoisko  Władysławy  Korony,  na  którym  wytwarzała  tradycyjne  woskowe  świece

cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem przez całe trzy dni. Dała liczne pokazy
wyrobu  świec  metodą  średniowieczną  z  prawdziwego  pszczelego  wosku.   Chętni
mogli własnoręcznie odlać lub zrolować 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.

• Tajemnice tradycyjnego góralskiego stroju męskiego i damskiego, można było zgłębić
w czasie rozmów z p. Janina Bentkowską i Krzysztofem Pieronkiem. Oboje od lat
szyją tradycyjne góralskie ubrania i posiadają na ten temat duż widzę którą chętnie
dzielili się z zainteresowanymi.
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• Dzwonkarstwo i odlewnictwo było reprezentowane przez p. Pawła Kulawiaka
• p.  Alicja  Sokołowska  prezentowała  swoje  malarstwo  na  szkle.  Prowadziła  też

warsztaty malarskie, które cieszyły się dużą popularnością.
• Interesującym rzemiosłem okazało  się  również  bibułkarstwo reprezentowane  przez

p. Sylwię Adamczak – Kucharską z Paczółtowic. 

Zwiedzanie  skansenu  i  udział  w  pokazach  dało  uczestnikom możliwość  wzbogacenia
wiedzy o codziennym życiu mieszkańców Podhala sprzed 100 lat.

 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 2015 stałą wystawę w Muzeum obejrzało 4335 osób.

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/. 

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

Przewidywało się budowę Centrum Produktu Regionalnego w rejonie os. Bereki w miejscu
miejskiego ogrodzonego placu targowego. 
Obecnie trwają prace nad nową targowicą gdzie część nowego kompleksu handlowego będzie
mogła w przyszłości stanowić Centrum Produktu Regionalnego.
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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.

1. Na priorytetowych zasadach udzielano wsparcia PPWSZ w Nowym Targu w realizacji
zadań  statutowych  m.in.  udostępniając  dla  studentów  salę  sportową  w  Szkole
Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu. 

2. Udostępniano w obiekcie  Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu bazę lokalową i pomoce
dydaktyczne dla działalności w Nowym Targu ośrodka zamiejscowego Wyższej Szkoły
Zawodowej  w Brzegu,  która m.in.  realizowała  edukacyjne  wsparcie  nauczycieli  w ich
doskonaleniu zawodowym. 

3. Lokalowo i kadrowo wspierano funkcjonującą (w godzinach  popołudniowych)  na  bazie
lokalowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu Szkole Zawodową Cechu Rzemiosł
Różnych w Nowym Targu.

4. Uczestniczono w realizacji  programów edukacyjnych,  proeuropejskich organizowanych
przez uczniów Zespołu Szkól Rolniczych w Nowym Targu.

5. Po raz kolejny wspierano finansowo Podhalańskie  Towarzystwo Naukowe w wydaniu
Almanachu Nowotarskiego.

6. Wsparto  finansowo zakupy inwestycyjne  dla  laboratorium kosmetologicznego  PPWSZ
W Nowym Targu 

7. Pozytywnie  zaopiniowano  wniosek  PPWSZ  do  Ministerstwa  Szkolnictwa  Wyższego
o utworzenie w Nowym Targu studiów magisterskich na wydziale  architektury.  Studia
takie po raz pierwszy rozpoczęły się w roku akademickim 2016/2017.

8. Współorganizowano Juwenalia i Bieg o Puchar Rektora PPWSZ W Nowym Targu. 

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

W ramach zawartego porozumienia o współpracy uczestniczono i wspomagano organizację
konferencji  naukowych  na  terenie  PPWSZ  W  Nowym  Targu  m.in.  pt.  Aktywne  Formy
Wychowania Fizycznego, Zdrowe odżywiania dzieci i młodzieży.

Wskaźniki 2015 r.
1.Liczba  konferencji,  sympozjów,  wydarzeń  o  charakterze  naukowym organizowanych  na
terenie miasta oraz ich uczestników - 7/bd
2.Liczba studentów podejmujących naukę na nowotarskich uczelniach – ok.2000 osób.
3.Zmiany liczby studentów podejmujących naukę na nowotarskich uczelniach wyższych –
brak danych.
4.Odsetek studentów na nowotarskich uczelniach wyższych w stosunku do ogółu ludności
miasta – brak danych.
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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.

Współpraca  Miasta  Nowy  Targ  z  organizacjami  pozarządowymi  opiera  się  na  corocznie
przyjmowanym przez Radę Miasta programie współpracy. W tym też celu powstał „Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” uchwalony dnia 12 listopada 2014
roku Uchwałą  Nr  XLIX/441/2014 Rady Miasta  Nowy Targ.  Dokument  ten wypracowany
został na zasadach partnerskich i przy uwzględnieniu konsultacji społecznych wspólnie przez
przedstawicieli  sektora  samorządowego  jak  i  pozarządowego.  Podstawowym  założeniem
realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu realizacji zadań, które
dokonywać się ma poprzez poszerzanie zakresu zadaniowego, wprowadzanie innowacyjnych
rozwiązań, wypracowywanie, ustanawianie oraz przestrzeganie standardów. 
Zgodnie  z  zapisami  Programu  współpraca  władz  Miasta  z  organizacjami  „trzeciego
sektora”  miała  charakter  zarówno  finansowy  jak  i  pozafinansowy.  Współpraca
z organizacjami pozarządowymi zgodnie z wymogami prawa odbywała się w ramach wspierania
lub powierzania im zadań administracji publicznej. W tym celu Burmistrz Miasta ogłosił otwarte
konkursy ofert na realizację zadań w takich dziedzinach jak: kultura fizyczna, kultura i sztuka,
ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi, turystyka, pomoc społeczna, edukacja.

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

1. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.    
Przyznano kwotę 211.970,00 zł dla 32 podmiotów na realizację zadań z ww. zakresu

2. Zadania z zakresu kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i  tradycji  oraz promocji
miasta.
Przyznano  kwotę 67  300,00  zł  dla  15  organizacji  pozarządowych  na  wykonanie  zadań
publicznych w dziedzinie kultury i sztuki

3. Zadania z zakresu turystyki i rekreacji.
Przyznano  kwotę  3.000,00  zł  dla  2  organizacji  pozarządowych  na  wykonanie  zadań
publicznych w dziedzinie turystyki i rekreacji.

4. Zadania z zakresu pomocy społecznej.
1)przyznano kwotę 146.000 zł dla realizacji zadania w  Caritas Archidiecezji Krakowskiej, tj.

świadczenie  usług  w  postaci  opieki  pielęgniarskiej  w  ambulatorium  i  środowisku  oraz
rehabilitacji leczniczej w Nowym Targu,

2)przyznano kwotę 9.000 zł Stowarzyszeniu Podhalańskiemu Amazonki z przeznaczeniem na
rehabilitację  osób  niepełnosprawnych,  wykonanie  zabiegów  leczniczych  zgodnie
z zaleceniami lekarskimi,

3)przyznano kwotę dotacji w wysokości 80.000 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św.
Jadwigi Królowej w Nowym Targu, celem prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówce
opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego ,,RENOVARO”, 
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4) przyznano kwotę dotacji w wysokości 50.000 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św.
Jana  Pawła  II  w  Nowym  Targu  -  prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w  placówce
opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego

5) przyznano  kwotę  dotacji  w  wysokości  40.000  zł  Polskiemu  Komitetowi  Pomocy
Społecznej  w  Nowym  Targu,  celem  udzielanie  posiłku  osobom  tego  pozbawionym
poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo

6) przyznano  kwotę  dotacji  w  wysokości  15.000  zł  Uniwersytetowi  Trzeciego  Wieku
w Nowym  Targu  na  aktywizację  osób  poprzez  umożliwienie  im  udziału  w  zajęciach
Uniwersytetu

7) przyznano kwotę 352.000 zł Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Nowym Targu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy. 

5. Zadania za zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Przyznano  kwotę  dotacji  w wysokości  80.000 zł  dlka  12  podmiotów na  realizację  zadań
z ww. zakresu.

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

7. Zadanie z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska
1) Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta oraz włączenie ich do działań 

proekologicznych poprzez udział w konkursach i kampaniach informacyjno-edukacyjnych 
oraz innych imprezach o charakterze ekologicznym.

2) Wspieranie  akcji  na  rzecz  ochrony zwierząt  w tym organizacji  obchodów Światowego
Dnia Zwierząt.

Gmina Miasto Nowy Targ realizując cele  „Programu współpracy”  w 2015 roku udzielała
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia
finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.
Organizacje  pozarządowe wniosły niemały  wkład  w realizację  poszczególnych  projektów.
Z  jednej  strony  były  to  zaangażowanie  i  kreatywność,  z  drugiej  zaś  wymierne  środki
finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy i członków
organizacji. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe
od sponsorów prywatnych, z funduszy europejskich czy innych programów krajowych oraz
zagranicznych.
Działania Miasta nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności  społecznej,  prowadzenia  ciekawych  i  efektywnych  inicjatyw  na  rzecz
mieszkańców, uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe
struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Miasto Nowy Targ współpracuje z organizacjami „trzeciego sektora” na wielu płaszczyznach
związanych  z  rozwojem  regionu  oraz  wspieraniem  działań  na  rzecz  różnych  grup
społecznych.  Pozytywne  nastawienie,  chęć  współpracy  samorządu  oraz  pomoc  finansowa
i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty
i wzajemne relacje z organizacjami pozarządowymi, a tym samym budowanie społeczeństwa
obywatelskiego.

42



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

Zadania

I.6.1.      Poprawa jakości funkcjonowania administracji samorządowej.

Wyposażenie infrastrukturalne
• Uruchomiono punkt do potwierdzenia tzw. profilu zaufanego.
• Zakupiono  sprzęt  komputerowy  (w  tym  9  zestawów  komputerowych,  9  drukarek,

2 notebooki i skaner) za kwotę 49 599,54 zł.
• Wdrożono program do elektronicznego obiegu dokumentów Intradok firmy Wasko S.A

za kwotę 87 330,00 zł.
• W związku wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów zainstalowano serwer za

kwotę  15  617,31  zł  i  sprzęt  komputerowy  (w  tym:  zestaw  komputerowy  notebook,
urządzenie wielofunkcyjne A4 i notebook) za kwotę 10 014,49 zł.

• Zakupiono Serwer TVS-871U Qnap wraz z akcesoriami  (2 switche)  na wykonywanie
kopii zapasowych za kwotę 19 713,62 zł.

• Zakupiono  i  zainstalowano   program  do  wykonywania  kopii  z  serwerów  Symantec
Backup Exec 15 V-RAY za kwotę 5 658,00 zł.

• Zakupiono i  zainstalowano  program antywirusowy Bitdefender  za  kwotę  6  150,00 zł
zapewniający ochronę antywirusową serwerów i stacji roboczych.

Modernizacja procesów zarządzania
W celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miasta w 2015 r. Burmistrz Miasta dokonał
dużych zmian w jego strukturze organizacyjnej.
Funkcjonowanie  procesów  pracy  poddawane  było  cząstkowym  przeglądom  zarządzania
komórkach  organizacyjnych  Urzędu.  W  2015  r.  przeprowadzono  (zgodnie  z  planem)
9 auditów. Audytorzy jednostki certyfikującej IMQ, którzy przeprowadzali w Urzędzie audyt
nadzoru nad systemem zarządzania jakością  nie stwierdzili  żadnych niezgodności.  System
zarządzania  jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ funkcjonuje zatem prawidłowo i  jest
zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Świadczenie usług drogą elektroniczną.
Gmina Miasto Nowy Targ, w partnerstwie z siedmioma jednostkami samorządu terytorialne-
go, ukończyła we wrześniu realizację projektu „Nowoczesna Administracja Samorządowa”
w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było podniesienie standar-
dów świadczenia usług drogą elektroniczną w Urzędzie. 
Świadczenie usług elektronicznych w Urzędzie jest możliwe za pomocą internetowej strony
www.epuap.gov.pl, która ma zapewnić mieszkańcom wygodną komunikację z administracją.
e-PUAP,  czyli  Elektroniczna  Platforma  Usług  Administracji  Publicznej,  jest  systemem
informatycznym  pozwalającym  oszczędzić czas  i pieniądze  zarówno  obywatelom,  jak
i przedsiębiorcom, którzy załatwienie sprawy w urzędzie ograniczają do wysłania e-wniosku
w dogodnym  dla  siebie  miejscu  i  czasie.  Aby  tego  dokonać,  wystarczy  uzyskać  profil
zaufany,  umożliwiający  składanie  pism  elektronicznych  ze  skutkiem  prawnym  -  bez
konieczności  stosowania  (odpłatnego)  podpisu  kwalifikowanego.  Wniosek  o utworzenie
profilu zaufanego złożyć można na stronie www.epuap.gov.pl, a następnie udać się do Biura
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, w którym otworzono już punkt potwierdzania profilu
zaufanego  (bezpłatnego  podpisu  elektronicznego).  Mieszkańcy,  poszukując  usługi,  którą
chcieliby  zrealizować  za  pośrednictwem  portalu  www.epuap.gov.pl,  mogą  skorzystać
z prezentowanego tam Katalogu Usług.  Całkowity budżet projektu - dla wszystkich ośmiu
gmin - wyniósł 2 175 449 zł.
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I.6.2.      Stały rozwój umiejętności pracowników samorządowych miasta.

82,4% pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych Urzędu Miasta Nowy Targ
posiada wykształcenie wyższe.  Wykształceniem średnim legitymują się głównie wieloletni
pracownicy Urzędu.
Corocznie w budżecie miasta planowane są środki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników  (liczba  szkoleń  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  przeliczeniu  na  jednego
urzędnika wyniosła 1,17 szkolenia). W 2015 r. wydatkowano 232,02 zł w przeliczeniu na
jednego  pracownika  na  podnoszenie  kwalifikacji  w  formach  pozaszkolnych  (szkolenia
merytoryczne  organizowane  głównie  przez  firmy  zewnętrzne,  uczestnictwo  w  forach
tematycznych,  konferencjach,  itp.).  Pracownicy  brali  także  udział  w  szeregu  bezpłatnych
szkoleń wewnętrznych, dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną,  realizowanych
w ramach projektu „Nowoczesna administracja samorządowa”.

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.  Aby  zdiagnozować,  jak  faktycznie  działania  Urzędu  są  postrzegane,  w  dniach  od
1 marca – 30 kwietnia 2015 r. po raz ósmy przeprowadzono badanie satysfakcji klientów.
Wzięło w nim udział jednak tylko 57 respondentów (liczba wydanych ankiet – 200, zwrot
28%). Ankiety dostępne były codziennie w Biurze Obsługi Mieszkańców, na korytarzu oraz
w  poszczególnych  Wydziałach.  Pozytywnie  o  działaniu  Urzędu  wypowiedziało  się  72%
respondentów - wynik badania nie jest jednak reprezentatywny, ponieważ w badaniu wzięła
udział mała ilość klientów.
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CEL STRATEGICZNY NR II

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego mieszkańców

Cele
oper
acyj
ne

Cel strategiczny II
Zapewnienie bezpieczeństwa

publicznego i socjalnego mieszkańców

Ilość zadań
operacyjny

ch

Charakter
zadań

operacyjny
ch

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015

II.1 Wysoki poziom bezpieczeństwa
i porządku publicznego

4 ciągły 4 4 4

II.2 Zapobieganie wykluczeniu
społecznemu

5 ciągły 3 5 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 okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Straż Miejska podjęła 839 interwencje, w tym:
- 590 interwencje przeciwko bezpieczeństwu i porządku w komunikacji, 
- 2 interwencje przeciwko obyczajności publicznej,
- 24 interwencji przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 
- 21 interwencji z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu, 
- 11 interwencji przeciwko paleniu tytoniu w miejscach publicznych,
- 147 interwencje przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- 26 interwencji przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,
- 9 interwencji przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,
- 9 interwencji ustawa o odpadach.

Akcje prewencyjne, z podaniem liczby zaangażowanych strażników i liczby akcji w 2015 r:
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

II.1.2.  Rozbudowa monitoringu na terenie miasta.

W roku 2015 r. całodobowo rejestrowano zdarzenia z Rynku i przyległych do niego ulic przez
6 kamer,  24 kamery umieszczone w Parku Miejskim,  8 kamer  umieszczonych  w Małym
Parku Miejskim. 
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II.1.3.  Zintensyfikowanie  działań  w zakresie  bezpieczeństwa publicznego –  kontakt
służb  porządku  publicznego  z  mieszkańcami,  współpraca  ze  szkołami,
angażowanie mieszkańców do identyfikacji miejsc niebezpiecznych.

Akcje  prewencyjne  na  terenie  miasta  Nowy  Targ  przeprowadzone  z  udziałem  Komendy
Powiatowej Policji w roku 2015:
• przeprowadzono spotkania z uczniami gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w trakcie

których  poruszano  tematykę  z  zakresu  Ustawy  o  Wychowaniu  w  Trzeźwości
i  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi.  Wspólnie  z  Urzędem  Miasta  Nowy  Targ
przeprowadzono dwa szkolenia  dla  sprzedawców oraz  właścicieli  sklepów i  placówek
gastronomicznych.  Przeprowadzono  trzy  szkolenia  w  ramach  programu  „Szkoła
Trzeźwych Kierowców”;

• przeprowadzono spotkania z uczniami gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w trakcie
których poruszano tematykę z zakresu ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. W marcu
2015 r. odbyło się szkolenie pn. „Dopal dopalaczom” zorganizowane przez Państwowy
Powiatowy  Inspektorat  Sanitarny  w  Nowym  Targu  we  współpracy  ze  Starostwem
Powiatowym  i  Urzędem  Miasta  w  Nowym  Targu  oraz  Powiatową  Stacją  Sanitarno-
Epidemiologiczną w Zakopanem;

• w ramach spotkań z młodzieżą szkolną poruszano tematykę wykorzystywania seksualnego
i handlu ludźmi;

• w  ramach  programu  „Kibice  i  doping  –  TAK,  Pseudokibice  i  Agresja  –  NIE”
przeprowadzono spotkania w szkołach;

• w ramach działań profilaktycznych  „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”
przeprowadzono spotkania z uczniami klas IV, V, VI w szkołach podstawowych, również
w  gimnazjach  były  organizowane  spotkania  w  trakcie  których  poruszano  tematykę
bezpieczeństwa w Internecie;

• w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem Bezpiecznej”:
• przeprowadzono szereg spotkań z młodzieżą ze szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych, których tematyką była przemoc w szkole;
• kontrolowano  miejsca  gromadzenia  się  młodzieży  oraz  punktów  sprzedawania

i podawania alkoholu nieletnim i nietrzeźwym;
• organizacja akcji pn. „Bezpieczne Ferie 2015”, „Bezpiecznie w kasku”, „Skuter”;
• 10  maja  2015  r.  na  płycie  nowotarskiego  Rynku  odbył  się  Ogólnopolski  Dzień

Funduszy Europejskich, gdzie funkcjonariusze policji omawiali zasady bezpiecznego
poruszania się po drodze rowerem w ruchu miejskim. 

• akcja pn. „Bezpieczne wakacje 2015”
• akcja pn. „Odblaskowa szkoła”

W  okresie  letnim  Straż  Miejska  zintensyfikowała  rowerowe  patrole  w  rejonach:  parku
miejskiego,  wałów  przeciwpowodziowych,  ścieżek  rowerowych  i  terenach  rekreacyjnych,
podczas których zwracano szczególną uwagę na osoby spożywające alkohol i  zakłócające
spokój. 

Wspólne inicjatywy w 2015 r.:
• Zabezpieczanie  41  imprez  o  charakterze  kościelnym,  państwowym,  kulturalnym

i sportowym.
• Uzgodnienie  tras  przemarszów  oraz  miejsc  zabezpieczenia  przez  poszczególnych

funkcjonariuszy i strażników.

Od 1 stycznia do 30 września 2015r. podjęto 1236 interwencji publicznych.
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II.1.4.  Zintensyfikowanie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

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”.

Rozpoczęto prace dokumentacyjne mające na celu udrożnienie potoku Czarny Dunajec na
wysokości  ul.  Nadmłynówka.  Prace  te,  po  skompletowaniu  wymaganej  dokumentacji,
przewiduje się do wykonania w 2016r.

Zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  Nowego  Targu,  w  tym  stan  infrastruktury
przeciwpowodziowej  było  tematem  posiedzenia  Gminnego  Zespołu  Zarządzania
Kryzysowego  Miasta  Nowy  Targ,  które  odbyło  się  10  czerwca  2015r.  przy  udziale
przedstawicieli  RZGW Zarząd Zlewni Górnego Dunajca.  Przedstawiciele  RZGW omówili
stan wałów przeciwpowodziowych, prace prowadzone i planowane przez RZGW na ciekach
wodnych w Nowy Targu po intensywnych opadach deszczu w maju 2014r. z uwzględnieniem
udrożnienia potoku Czarny Dunajec na wysokości ul. Nadmłynówka.
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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 2015r. 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 2015” przedstawione Radnym na sesji XX Rady Miasta w dniu 21 marca 2016r.

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

W ww. zakresie w 2015 r. Urząd Miasta podjął następujące działania:
 
• Wspieranie działalności istniejącej świetlicy środowiskowej „Renovaro” przy Parafii św.

Jadwigi  Królowej  Polski  jako  placówki  wsparcia  dziennego.  Świetlica  “Renovaro”  -
liczba dzieci 40, kwota przekazanej dotacji w ramach umowy 80.000 zł.

• Wspieranie działalności istniejącej świetlicy środowiskowej „Totus Tuus” przy Parafii św.
Jana Pawła II jako placówki wsparcia dziennego. Świetlica „Totus Tuus” - liczba dzieci
40, kwota przekazanej dotacji w ramach umowy 50.000 zł.

• Kontynuacja 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”. 
Na poziomie  naszego  samorządu  do programu przystąpiło  16  partnerów tj:  Pływalnia
Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ, Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu,
Zakład Fotograficzny Kodak,  (Rabat  15% na odbitki  wykonywane przez zakład,  rabat
20%  na  zdjęcia  do  dokumentów),  „Społem”  Powszechna  Spółdzielnia  Spożywców,
(Zniżka  dla  posiadaczy Nowotarskiej  Karty Dużej  Rodziny w sklepach prowadzonych
przez Spółdzielnię „Społem” w wysokości 5 %. Aby skorzystać z ulgi należy się udać do
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siedziby Spółdzielni przy ul. Składowej 9, okazać Kartę Dużej Rodziny (z nowotarskim
kodem TERYT) i dowód osobisty w celu uzyskania „Karty Klienta”. Zniżka obowiązuje
w nowotarskich sklepach prowadzonych przez Spółdzielnię.  Supermarket  Rajski sp.  j.,
(oferuje  zniżki  dla  posiadaczy  Karty  Dużej  Rodziny  w  wariantach  3%  lub  1-5%
w zależności  od sumy zakupów.),  „Rojana” Handel  Usługi,  (zniżka 10% na wszystkie
oferowane usługi tj. sprzedaż i montaż bram garażowych, drzwi, bram ogrodzeniowych,
ogrodzeń  oraz  automatyki.  Zniżka  10%  na  usługi  serwisowe  związane  z  w/w
działalnością), FHU futro.fm Jarosław Futro (zniżka 10 % na cały asortyment dla rodzin
biorących udział  w Programie.  Oferta  sklepu na stronie internetowej  www.futrofm.pl),
Biuro Usług Informatycznych SHIFT, (rabat 5% na komputery stacjonarne, drukarki; 3%
na notebooki /z wyjątkiem egzemplarzy promocyjnych/; 10% na materiały eksploatacyjne;
10% na usługi), "Laundry fuchs" Fuchs Maria, (zniżka 15% na usługi pralnicze), Sztuczne
odkryte lodowisko na Rynku w Nowym Targu (dla posiadaczy Nowotarskiej Karty Dużej
Rodziny  udzielany  będzie  rabat  w  wysokości  2  zł  od  biletu  normalnego  i  1  zł  od
ulgowego), Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. (oferta promocyjna na Internet p.n.
"NtvK NET Duża Rodzina" oraz oferta promocyjna na Internet i Telewizję p.n. "NtvK
NET  Duża  Rodzina"),  Prywatny  Żłobek  FIKU  MIKU,  (15% zniżki  na  comiesięczne
czesne, dodatkowo 50% zniżki na comiesięczne czesne w przypadku gdy do placówki
uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, darmowe wpisowe- rodzic pokrywa
tylko koszt ubezpieczenia NNW), Firma Handlowa "TOP TREND" (JUTA) – (zniżka 5%
- garnitury,  spodnie garniturowe, marynarki-  dla zakupu powyżej  500 zł; 5%-pozostały
asortyment:  odzież,  obuwie),  „Karcma  u  Borzanka”,  (zniżka  10%  na  dania  i  napoje
z karty- nie dotyczy tzw. „Dań Dnia”). Do końca 2015r. wydano łącznie 1938 kart Dużej
Rodziny.

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.

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.
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Zespół  ten  integruje  i koordynuje  działania  podmiotów  oraz  specjalistów  w  zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2015r. odbyły się 4 spotkania Zespołu, powołano 54 grupy robocze – odbyło się 217
spotkań, rozpoczęto prowadzenie 52 Niebieskich Kart.
W ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego podjęto współpracę 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 45 osób.

Wydatkowano na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwotę 6 412,27 zł.

Opracowano kolejny Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, przyjęty Uchwałą Nr XVII/155/2015 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015. 

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
celem   projektu  jest  aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  i  rodzin  będących  klientami
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu. W roku 2015 dokonano rozliczenia w/wym
projektu, składając wniosek o płatność. 

II.1.9.  Promowanie  i  wspieranie  rozwoju  aktywności  osób  starszych  (w  ramach
działalności UTW)

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu za rok 2015:
1. Liczba studentów: 250 osoby. W roku 2015 przybyło 40 członków a wykreślono 2.
2. Ilość spotkań organizowanych przez UTW Nowy Targ:

a) Odbyło się 18 wykładów audytoryjnych prowadzonych przez wykładowców PPWSZ.
Tematyka  była  różnorodna:  literatura,  medycyna  i  profilaktyka,  religie  świata,
turystyka – średnia ilość słuchaczy to 70 osób. 

b) W  warsztatach  komputerowych  brała  udział  grupa  22  osobowa.  Największą
frekwencją  cieszyły  się  warsztaty  gimnastyczne,  w  których  uczestniczyło  w  nich
średnio około 55 osób. Istniały, też warsztaty strzelnicze w, których uczestniczyło 14
osób. Uczestnicy warsztatów teatralnych zorganizowali spotkanie w Domu Spokojnej
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Starości  w  Zaskalu,  gdzie  wystawili  spektakl  teatralny  „Kopciuszek”.  W  ramach
spotkania  pokoleń  z  „Kopciuszkiem”  występowaliśmy  również  w  nowotarskich
przedszkolach.  Lektorat  języka  angielskiego  odbywał  się  w  grupie  10  osób  dla
początkujących.  W  warsztatach  psychologicznych  –  24  osoby.  W  warsztatach
plastycznych Bożonarodzeniowych – 16 osób. W warsztatach florystycznych 20 osób.
Członkowie  Stowarzyszenia  uczestniczyli  w  raucie  z  Janem  Kantem
Pawluśkiewiczem w Ośrodku Współpracy Polsko- Słowackiej w dniu 30.07.2015r. –
16 osób.

c) wycieczki  krajoznawcze  i  imprezy  integracyjne  zawsz  połączone  z  poznawaniem
nowych miejsc i kultury. Do najciekawszych w 2015 r.należy zaliczyć:
• Wyjazd edukacyjno- szkoleniowy do Szczawnicy – 75 osób;
• Wyjazd edukacyjno – szkoleniowy do Wadowic – 50 osób;
• Wycieczka do Łopusznej i Ostrowska – 50 osób;
• Wczasy w Bułgarii – 50 osób;
• Wyjazd edukacyjny do Ojcowa – 60 osób;
• Wyjazd do teatru w Tarnowie i Kopalni Soli w Bochni – 80 osób.
W  ramach  akcji  Wakacyjne  Przygody  odbyły  się  piesze  wycieczki:  do  „Gajówki
Mikołaja” w Łopusznej – 17 osób; w Gorce Klikuszowa- Marchwiana Góra – 11 osób;
na Cisową Skałkę w Gronkowie – 8 osób.
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CEL STRATEGICZNY NR III

Zrównoważony rozwój przestrzenny i środowiskowy

Cele
oper
acyjn

e

Cel strategiczny III
Zrównoważony rozwój przestrzenny

i środowiskowy

Ilość zadań
operacyjny

ch

Charakter
zadań

operacyjny
ch

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015

III.1 Poprawa przepustowości
wewnętrznego układu

komunikacyjnego

3 ciągły 1 2 3

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 2015r. uregulowano stan prawny gruntów
zajętych pod drogi miejskie o pow. 232m2.

Burmistrz  Miasta  podjął  inicjatywę  mającą  na  celu  uregulowanie  zarządzania  drogami
znajdującymi  się  na  terenie  miasta,  w  tym  szczególnie  ul. Szaflarską  na  odcinku  od
skrzyżowania z al. Solidarności do drogi krajowej nr 47 „Zakopianki”.
W wyniku  podjętych  działań  i  po  przeprowadzeniu  stosownej  procedury  Uchwałą  Nr
76/XI/2015 z dnia 24 września 2015r. (Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego poz. 5702 z dnia 5
października 2015r.)  Rada Powiatu Nowotarskiego pozbawiła  kategorii  dróg powiatowych
ul. Szpitalną  i  Kościuszki  oraz  zaliczyła  do  kategorii  dróg  powiatowych  odcinek
ul. Szaflarskiej – od skrzyżowania z al. Solidarności do skrzyżowania z droga krajową nr 47.
Uchwałą Nr XIII/114/2015 z dnia 28 września 2015r. (Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego poz.
5776 z  dnia  7  października  2015r.)  Rada Miasta  Nowy Targ  zaliczyła  do  kategorii  dróg
gminnych ul. Szpitalną i ul. Kościuszki, które dotychczas była drogami powiatowymi.
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III.1.2.      Zwiększenie  ilości  miejsc  parkingowych  w  centrum  miasta  –  realizacja
kolejnego etapu parkingu wielopoziomowego.

Lokalizacja parkingów, w tym wielopoziomowych została wskazana w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 Centrum.

W 2015 r. wprowadzono płatne miejsca postojowe na parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej
i  z  miejsc  postojowych  wzdłuż  drogi  dojazdowej  do  parkingu  przy  MHL  oraz  miejsc
postojowych przy pl. Słowackiego od ul. Sokoła do ul. Parkowej i na odcinku ul. Krzywej na
wysokości budynku Urzędu Miasta zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.Z.81.2015 Burmistrza
Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2015 r.

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

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 roku 2015 r. na ten cel miasto pozyskało: 8813 m2 terenu.

W roku  2015  trwały  prace  projektowe  nad  odcinkiem drogi  przez  os.  Bereki,  pomiędzy
ul. Waksmundzką a al. Tysiąclecia, tzw. małej obwodnicy centrum miasta.
Po  przeprowadzeniu  postępowania  administracyjnego  w  grudniu  ubiegłego  roku  Starosta
Nowotarski  wydał  decyzję  o zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  pn.  „Budowa
drogi  od  al.  1000-lecia  do  ul.  Waksmundzkiej  w  Nowym  Targu”.  Decyzja  ta  została
zaskarżona do Wojewody Małopolskiego.
Ponadto na wniosek Burmistrza w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim trwa postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
dla budowy ronda na al. 1000-lecia w związku z zamiarem realizacji ww. drogi.

Planowana realizacja zadania w latach 2016 – 2017, zgodnie z budżetem miasta i WPF.
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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 roku 2014

Użytkownicy gazu Sprzedaż gazu [m3]
Handel i usługi 2613,2

Przemysł 1122,8

Gospodarstwa domowe 1842,3
w tym ogrzewający

mieszkania 1816,4
Pozostali 3,2
RAZEM: 5 581,5

W 2014r. zarządca sieci wykonał 51 przyłączy nowych odbiorców do sieci gazowej. 
Na dzień 27.01.2016 r. brak informacji dot. roku 2015.

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 2015r. udzielono 8 dotacji z budżetu gminy na łączną kwotę 28 462,76 zł.

Dodatkowo w tym  celu  Rada  Miasta  Nowy Targ  uchwaliła  w dniu  20  kwietnia  2015  r.
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023”, na
podstawie  którego  złożono  wniosek  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie zadania pn.: „Obniżenie poziomu niskiej
emisji  w powietrzu spowodowanej  spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła  na
terenie  Gminy  Miasto  Nowy Targ” -  wiosek został  pozytywnie  oceniony przez  Fundusz,
w ramach którego przyznana została dotacja w wysokości 1 101 750,00 zł dla 170 inwestycji
obejmujących wymianę starych kotłów c.o. na nowoczesne i niskoemisyjne na gaz, biomasę
i ekogroszek. Realizacja programu PONE rozpisana została do połowy 2017 roku.
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III.2.3.      Wzrost  świadomości  ekologicznej  mieszkańców  Nowego  Targu  –
przedsiębiorców, dzieci i młodzieży, osób dorosłych.

Nowy  Targ  realizuje  wiele  działań  proekologicznych  i  edukacyjnych  zmierzających  do
nabywania standardowych nawyków ekologicznych oraz świadomości ochrony środowiska.

 Konkursy recyklingowe w roku szkolnym 2014/2015: „Zbiórka makulatury’ i „Zbiórka
puszek  aluminiowych”  edycja  XVII.  W konkursie  wzięło  udział  2853 uczniów,  zebrano
2 984 kg puszek aluminiowych i 60 831 kg makulatury.

 Konkurs  na  najładniejsze  otoczenie  domu  i  bloku  mieszkalnego  pn.:  „Najpiękniejszy
Ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”- ilość zgłoszonych ogrodów w 2015 – 18,

 Prelekcje ekologiczne w szkołach:
Przeprowadzenie  przez  Podhalańskie  Zrzeszenie  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 500 sztuk drzewek jodły
i jawora, które  przekazano nieodpłatnie mieszkańcom miasta. Kwota zakupu – 513,00 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.

 Elektrośmieci:
W 2015r.  w ramach systemu gospodarki  odpadami  komunalnymi  oraz Podhalańskich  Dni
Elektrorecyklingu  Nowy  Targ  2015  zbierano  elektrośmieci  (zużyty  sprzęt  elektryczny
i elektroniczny).
Konsorcjum PUK Empol SP. z o.o i IB SP. z o.o. zebrało 1,80 Mg ww. odpadów natomiast
Firma  BIOSYSTEM  Elektrorecykling  Organizacja  Odzysku  Sprzętu  Elektrycznego
i Elektronicznego S.A. z Krakowa zebrała 0,696 Mg.

 Wielkogabaryty:
W 2015r. w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi konsorcjum PUK Empol
SP. z o.o. i IB SP. z o.o. zebrało 296,20 Mg ww. odpadów.

 Sprzątanie Świata
W dniach 20-22 kwietnia 2015r. miała miejsce wiosenna, a w dniach 21-23 września 2015r.
jesienna edycja akcji „Sprzątamy Swoje Miasta”. Odpady z ogólnodostępnych terenów miasta
Nowy Targ były zbierane przez uczniów prawie wszystkich nowotarskich szkół, jak również
nauczycieli i mieszkańców miasta. W ramach ww. akcji zebrano 45,36 m3 niesegregowanych
odpadów.

 Zbiórka wyrobów zawierających azbest
Do programu  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  finansowanego  z  budżetu  Gminy
Miasto Nowy Targ w 2015 roku przystąpiło 18 właścicieli nieruchomości, z których odebrano
łącznie 47,53 Mg odpadów niebezpiecznych, na łączną kwotę 14 997,96zł.
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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. Zadanie to realizuje podmiot prywatny - IB SP. z o.o.

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.

Celem  bezpośrednim  projektu  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.
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.

Projekt został rozliczony w 2015r.

Ponadto  poprzez  ustalenia  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej eliminowana jest uciążliwa działalność
przemysłowa.
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III.2.6.        Zmniejszenie uciążliwości procesu oczyszczania ścieków dla mieszkańców.

W 2015 r. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał m.in. następujące inwestycje:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej os. Nowe na długości 107,50 m
• budowa sieci kanalizacja sanitarnej Klikuszówka, Ustronie Górne na długości 1153,25 m
• budowa sieci kanalizacji  sanitarnej  w drodze wewnętrznej  ul.  Partyzantów na długości

303 m
• budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  w drogach wewnętrznych  przy  ul.  Grel-boczna na

długości 240,45 m
• budowa sieci wodociągowej na os. Bór – długość 612.3 m
• budowa sieci wodociągowej w ul. Grel-boczna – długość 400,3 m
• budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej przy ul. Partyzanów – długość 375 m
• budowa wodociągu w ul. św. Doroty – długość 64 m
• doszczelnienie wodociągu w ul. Waksmundziej na długości 142,5 m

Ponadto uzupełniono wyposażenie zarówno dotyczące utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej
jak i oczyszczalni ścieków o nowoczesne urządzenia.

Trwa realizacja Projektu "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu".
W 2015 r. wykonano następujące prace i zadania wynikające z ww. projektu:

• Samochody  asenizacyjne:  Zadanie  zrealizowane  na  podstawie  umowy  z  dnia
22.01.2015  roku.  W  ramach  zadania  zakupiono  samochód  asenizacyjny.  Wartość
zrealizowanego zadania wynosi 520 000 zł (ze środków MZWiK). Samochód z napędem
4x4  pozwalający  na  transport  ścieków  ze  zbiorników  bezodpływowych  z  terenów
trudnodostępnych nieskanalizowanych.

• Rozbudowa oczyszczalni ścieków: Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z dnia
18.10.2012  roku.  W  ramach  zadania  rozbudowano  oczyszczalnie  ścieków  o  węzeł
fermentacji  i  uzyskiwania  biogazu.  Zadanie  zakończono  w grudniu  2014 r.  Wartość
całego kontraktu wyniosła 15 998 037 zł, z czego kwotę 737 221 zł (ze środków UM)
zapłacono w 2015 r. Realizacja zadania pozwala na uzyskiwanie biogazu, który zostaje
zużyty  do  ogrzewania  komory  fermentacyjnej  i  suszenia  osadów  ściekowych.
Zastosowanie  biogazu  zmniejszyło  koszty  suszenia  i  utylizacji  osadu  o  ok.  38%.
Realizacja zadania przyczyniła się także do zmniejszenia ilości osadów powstających na
oczyszczalni ścieków z 8,5 tys. Mg/rok do 7,3 tys. Mg/rok.

• Modernizacja węzła termicznego unieszkodliwiania osadów:  Zadanie zrealizowane
na  podstawie  umowy  z  dnia  27.05.2014  roku.  W  ramach  kontraktu  wykonano
modernizację  węzła  osadowego  oczyszczalni.  Zakres  rzeczowy  zadania  zakończono
końcem  stycznia  2015  r.  Wartość  całego  kontraktu  wyniosła  2 288 539  zł,  z  czego
w 2015 zapłacono kwotę 1 051 097 zł (w tym 759 086 zł ze środków UM, a 292 011 zł
ze środków MZWiK). Realizacja  zadania  przyczyniła  się  do usprawnienia transportu
osadu  ze  stacji  wirówek  do  suszarni  osadów,  ponadto  nastąpiło  ograniczenie  emisji
nieprzyjemnych zapachów związanych z obróbką osadu. Aktualnie procesy te odbywają
się w zamkniętej hali przeładunkowej osadu.

• Doszczelnienie  sieci  wodociągowej:  Podpisano  umowę  na  realizację  zadania
14.05.2015 roku. W ramach kontraktu zmodernizowano 3,90 km sieci wodociągowej za
pomocą następujących metod krakingu statycznego, wykładziny z rur utwardzanych na
placu  budowy i  wykładziny  ściśle  pasowanej.  Równolegle  wykonywano  wymiany
przyłączy wodociągowych. Rzeczowy zakres zadania zakończono 30.09.2015. Wartość
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zrealizowanego zadania wyniosła 4 255 500 zł  (ze środków UM). Realizacja  zadania
przyczyniła się do ograniczenia strat wody. 

• Ujęcie wody – podłączenie studni: Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z dnia
03.11.2014 . W ramach kontraktu wykonano podłączenie dwóch nowych studni do sieci
wodociągowej. Zadanie zakończono w grudniu 2014 r. Wartość całego zadania wyniosła
292 644 zł (ze środków MZWiK), którą zapłacono w styczniu 2015 r. Dzięki realizacji
zadania zwiększono rezerwę zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

• Prace  przygotowawcze:  W  ramach  zadania  została  wykonana  dokumentacja
projektowa dla modernizacji sieci wodociągowej na terenie miasta Nowy Targ. Wartość
wykonanej dokumentacji 41 367 zł (ze środków UM). Na podstawie tej dokumentacji
wykonano zadanie III.08 Doszczelnianie sieci wodociągowej.

• Inżynier  kontraktu:  Zadanie  ma  charakter  wieloletni.  Podpisano  dwie  umowy  na
pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu dla  projektu „Modernizacja gospodarki  wodnej
i ściekowej w Nowym Targu”. Pierwszą umowę podpisano w 2010 roku. Drugą umowę
podpisano w maju 2015 r. ze względu na wprowadzenie nowego zadania do projektu pn.
Doszczelnianie sieci wodociągowej. Kontrakty zostały realizowane zgodnie z przyjętym
harmonogramem realizacji. W 2015 roku wykonano zadanie na  łączną kwotę 183 210 zł
(w tym 183 107 zł ze środków UM i 103 zł ze środków MZWiK). 

• Promocja:  Podpisano  dwie  umowy  na  realizację  zadania.  Kontrakty  obejmowały
przeprowadzenie promocji projektu w okresie od maja do sierpnia 2015 oraz produkcję
i umieszczenie tablic pamiątkowych na terenie miasta Nowy Targ. Zadanie wykonano
na  kwotę  39  900  zł  (ze  środków  UM).   Działania  promocyjne  polegały  na
wyprodukowaniu  i  rozprowadzeniu  materiałów  promocyjnych  oraz  przeprowadzeniu
wystaw, spektakli,  gier, warsztatów i konkursów dla dzieci związanych z gospodarką
wodno-ściekową.

• JRP:  Zadanie  obejmowało  koszty  związane  z  refundacją  wynagrodzeń  Jednostki
Realizującej Projekt do dnia 31.10.2015. Zadanie zrealizowano na kwotę 327 512 zł (ze
środków  UM).  Stanowią  one  koszty  kwalifikowane  w  projekcie  na  które  miasto
otrzymało dofinansowanie.

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 2015 roku przystąpiło 18 właścicieli
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nieruchomości, z których odebrano łącznie 47,53 Mg odpadów niebezpiecznych, na łączną
kwotę 14 997,96 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)
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 2015r. wniosków o dotację było 10, udzielono 8 dotacji z budżetu miasta na łączną kwotę 
28 462,76 zł. Dotacje dotyczyły wymiany czynnika grzewczego na gaz.

• System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
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 trzyletniej  umowy (do dnia
31.12.2017r.).

• 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,
- styczeń-listopad 2015 roku – 163 (Straż Miejska).
- grudzień 2015 roku – 50 kontroli (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).
Od grudnia 2015 roku kontrole dot. komponentów środowiska są realizowane interwencyjnie
na  zgłoszenia  jak  i  prewencyjnie  przez  pracowników  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej
i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Nowy  Targ.  W  zakresie  kompetencji  Burmistrza
Miasta  Nowy Targ  wynikających  z  art.  379 ustawy Prawo ochrony środowiska,  kontrolą
objęte  są  w  szczególności  budynki  mieszkalne  oraz  mieszane  (mieszkalno-usługowe)
położone na terenie Miasta.
Kontrole  dotyczą  zakresu  w  szczególności:  ochrony  powietrza,  gospodarki  odpadami,
gospodarki wodno-ściekowej. 

• Zapobieganie i sprzątanie zanieczyszczeń:
Nadzorowani przez Urząd Miasta Nowy Targ pracownicy interwencyjni dokonują na bieżąco
sprzątania stwierdzonych „dzikich wysypisk odpadów”, sprzątają ulice miejskie.
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III.2.8.      Uatrakcyjnienie wizerunku miasta i podnoszenie jego walorów estetycznych
oraz ekologicznych.

Wg mierników:
–  ilość zebranych odpadów w ramach prowadzonych konkursów recyklingowych: zebrano 

2 984 kg puszek aluminiowych i 60 831 kg makulatury + gabaryty i inne.
– ilość mieszkańców biorących udział w akcjach ekologicznych: min. 10 000

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  trwa nieustanna
modernizacja  sieci  (automatyka  kotłowni  centralnej,  zmiana  systemu  zarządzania
i monitorowania procesów ciepłowniczych i emisyjnych,  wymiana węzłów ciepłowniczych
oraz preizolacja).

Inwestycje MPEC w 2015 roku: 
1. Wymiana 16 szt węzłów hydroelewatorowych na kompaktowe automatyczne węzły 

wymiennikowe,
2. Wykonanie przyłącza do budynku sali gimnastycznej ZST ul. Józefczaka, 
3. Instalacja odpylania 4 kotłów WR-5 w źródle ciepła przy ul. Szaflarskiej 108 - prace 

wykonawcze, 
4. Modernizacja rozdzielni elektrycznej z okablowaniem.

Wielkość nakładów w ramach zadań jak wyżej – 2.806.983,49 zł.
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III.3.  Cel  operacyjny  –  Inicjowanie  i  wspieranie  działań  służących  rozwojowi
budownictwa mieszkaniowego

Zadania

III.3.1.      Zapewnienie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
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W 2015 r. uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Nazwa planu Opis Powierzchnia

Nowy Targ 15.I b. NZPS ok. 65 ha

Nowy Targ 16 Nowy Cmentarz ok. 65,4 ha

Nowy Targ 22 Centrum miasta ok. 130 ha

Nowy Targ 24 Dział ok. 880 ha

Nowy Targ 25 Kowaniec - Kokoszków ok. 747,13 ha

Nowy Targ 26 Równia Szaflarska ok. 245  ha

Nowy Targ 29 Teren istniejących obiektów
wielkopowierzchniowych przy ul. Ludźmierskiej

ok. 4 ha

Nowy Targ 30 Podmieścisko - Stawiska ok. 60 ha

Nowy Targ 31 Ogród Działkowy KROKUS ok. 2 ha

Udział  obszarów posiadających  aktualne  plany  zagospodarowania  przestrzennego  wynosił
w 2015 r. 70% pow. miasta

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

W marcu 2016r. jeszcze brak danych za 2015r.

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 2015 r.  uchwalona została zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY  TARG  26  (Równia  Szaflarska),  w  wyniku  której  zwiększone  zostały  tereny
przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną. Powierzchnia nowych terenów wynosi 3,73 ha. 

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 2015 r. zakończono I etap budowy nowego cmentarza komunalnego, w ramach którego
wykonano:  drogę  dojazdową  o  długości  ok.  300  m  wraz  z  infrastrukturą:  oświetleniem,
odwodnieniem  w  zakresie:  budowy  kanalizacji  deszczowej  z  odwodnieniem  do  pot.
Czerwonka  oraz  terenu  cmentarza  komunalnego  wraz  z  ogrodzeniem i  odwodnieniem ze
zbiornikiem retencyjnym oraz  niezbędną infrastrukturą - alejki , mała architektura , zieleń. 

III.4.2.      Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej.

W 2015 r. MZK posiadał 20 autobusów, które obsługiwały 14 linii autobusowych. W okresie
roku  sprawozdawczego  zlikwidowany  został  jeden  autosbus  marki  JELCZ,  który  został
zezłomowany. MZK obsługuje tereny: Gminy Miasto Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy
Szaflary. 

Na terenie  Miasta Nowy Targ oraz gmin ościennych MZK dysponował 121 przystankami
autobusowymi. Szacunkowa liczba przewożonych pasażerów rocznie wynosi ok. 1 991 tys.
osób.

Wykaz linii autobusowych obsługiwanych przez MZK Nowy Targ dostępny jest na stronie
internetowej www.mzk.nowytarg.pl .
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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 zakończyła się w 2015r.

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.
Nowa perspektywa finansowa pozwala na skorzystanie z dużych funduszy dla beneficjentów
publicznych, komercyjnych i społecznych w ramach rewitalizacji. W następnych latach będą
czynione intensywne działania w tym kierunku.

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
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biegów narciarskich  w Polsce.  Dobre  uwarunkowania  pogodowe pozwoliły  zorganizować
bieg w lutym 2015r. Wzięło w nim udział blisko 560 uczestników
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
a szczególnie działania mające na celu ograniczanie tzw. niskiej emisji. Z uwagi na położenie
geograficzne miasta – w górskiej kotlinie oraz dużym udziale paliw stałych w ogrzewaniu
budynków  Nowy  Targ  jest  zagrożony  występowaniem  smogu,  czego  dowodzą  pomiary
powietrza.  W  skali  kraju  jesteśmy  w  czołówce  miast  o  najbardziej  zanieczyszczonym
powietrzu.  Podejmowane  działania  prewencyjne  wymagają  intensyfikacji  z  naciskiem  na
akcje informacyjne  poparte  ciągłym monitoringiem powietrza  oraz  działania  inwestycyjne
zmierzające  do  ograniczania  zużycia  paliw  stałych.  W  ramach  tych  działań  trwa  akcja
dofinansowania zmiany czynnika grzewczego.
Kontynuowana  jest  akcja  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest.  Funkcjonuje  nowy
system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

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).

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.
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Niestety  powyższe  działania  wiążą  się  z  ogromnymi  wydatkami,  co  istotnie  wpływa  na
zadłużenie miasta. Będzie to jeden z czynników mogących ograniczyć możliwość pozyskania
nowych środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Niemniej podejmowane, przez władze miasta konsekwentne działania wynikające z realizacji
strategii rozwoju miasta Nowy Targ pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość.
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